
عنـــوان الشرآـــــةاسم المدير المفوضاسم الشرآةت
بغداد / ساحة الواثق قرب فندق ايكال .هيثم عبدالحسين قاسمالنهار1
بغداد / الحارثية عمارة الكاظمي ش/22/19 مجاور مستشفى الجيبجي .محمد شكر محمود سلمانالربيع2
بغداد /زيونة / شارع الربيعي محلة 712 شارع /15 بناية 41 مقابل شرآة اسيا سيل . سعد جميل ثابتالمجد3
بغداد /  البلديات / الشارع العام .ماجد جليل ابراهيم المسرة4
بغداد / شارع الرشيد/ محلة 108 /السوق العربي/ الطابق الثانيصبري داود عبدالوهابالحضر5
بغداد / آراج االمانه مجاور مرطبات الساعة بسام جواد رضاالتبر6
بغداد / حي الوحدة / محلة 903 شارع 14 /33 عماد ادور جرجيالكواآب7
بغداد / حي الوحدة / م904 ز 10 د4 طارق عبدالرحيم سعيدالراوة8
بغداد / الشورجة/ عمارة التكيةعالء محمد حسينالقنطار9

بغداد / الكفاح / شارع غازي / مقابل مصرف سومرمرتضى عامر مجيدالسندباد 10
بغداد/ آرادة داخل قرب محطة ابو قالم /محلة 905 شارع 5 مبنى 168علياء حبيب جاسمالتبادل11
بغداد/ الحارثية / مجمع الكاظمي خلف مستشفى الجيبجي /ط2سالم صالح مهديالبدر12
بغداد/ شارع فلسطين/ ساحة بيروت/ محلة 508 بناية عبدالرزاق علي حسينالشروق13
بغداد / شارع فلسطين / مجاور الجامعة المستنصريةنعيم محيسن حماديعمان14
بغداد / شارع فلسطين / م 508 ش16 عمارة 41/قرب  مصور الحلوةماجد عزيز صابرالمنافذ15
بغداد / شارع فلسطينعلي عبد العزيز عبد الجباراسوان16
بغداد / شارع فلسطين / مقابل الجامعة المستنصريةمحمد جميل جمعةالمغرب17
بغداد/ ساحة الواثق / شارع 14 سلمان فائق/محلة902 مقابل مصرف آوردستانمثنى هاشم قدوسآهرمانة18
بغداد / شارع فلسطين/  مجاور تقاطع باب المعظم رحيم عودة محمدالنبالء19
بغداد / آرادة / قرب ساحة آهرمانةعزت عبدالمنعم هاديالصخرة20
بغداد/الكرادة /عرصات الهندية/محلة929/ز29/د26محمد حطاب آطاميالشمال21
بغداد / شارع الخلفاء / م104 /ش 1 / محل 4ناهض داود حسينالفتح22
بغداد / الشورجة / شارع الجمهوريةماهر صالح ناجيمندلي23
بغداد / الكرخ/ عقار رقم 7/3311م20 الداودي/رقم االبواب /1,2,3 قرب مصرف الخليجرائد عبد خضيراليمامة24
بغداد / شارع الرشيد / م110 /ز17/ مبنى82ابوذر عبدالواحد آاظمالشموخ25
بغداد/ الكرادة الشرقية/ شارع االورزدي/ مقابل المطعم البغدادي/ محلة البو جمعة 905سامر عقيل محمدلبنان26
بغداد / شارع الخلفاء مقابل سوق الغزلرغد حسن علي رضاالفرند27
بغداد / شارع الرشيد / باب االغاالهام جاسم جماغالزهو28
بغداد/ ساحة الواثق / شارع 14 سلمان فائق/محلة902 مقابل مصرف آوردستاناسماعيل محمد عليالطود29
بغداد / شارع المتنبي / سوق السرايسحرعبد الستار صبري النوادر30
بغداد / حي الرشيد / عمارة اسواق المرتضىمحمد عبداالله محمدالياقوت31
بغداد/ شارع الكفاح/ م 113منذر زهير محمد عبودالشهب32
بغداد/ زيونة شارع الربيعي /عمارة سنتر  الربيعي /ط1مرتضى  وناس محسنالبيداء33
بغداد/ الشيخ عمر / قرب مطعم الحاتيحسن حسين عليالراية34
بغداد/ حي الكفاح /رقم االبواب55/155أ/م127/قرب مصرف سومرصفاء مجيد قادرالمبذال35
بغداد /الحارثية حي الكندي/محلة 211 عمارة 46/1 /ز/5 مقابل مصرف سومرعمر عبدالفتاح خماس الرائد/ االطائر سابقا36
بغداد/ شارع الشيخ عمر الثاني / قرب محطة تعبئة الوقودياسر عبداللطيف بربوتيالعقبة37
بغداد/العامرية/شارع العمل الشعبىطه طالب جاسمسامراء38
بغداد/العامرية/شارع العمل الشعبىهدير هاشم امينالعبير39

جــــدول بأسمــــــاء شرآـــــــات الصرافـــــــه في بغداد وعناوينهــــــــا



بغداد/العامرية/شارع العمل الشعبىنهى علي محمدالشموع40
بغداد/الكرخ/ شارع 14 رمضان المنصور مقابل الشرآة العربية للسفر /م611امجد نافع عبودالموج41
بغداد / آراده /م905 /ز7فراس عبدالكاظم آريمالرباط42
بغداد/السعدون/مقابل تمثال السعدوننبيل درارا فدعمالذهب43
بغداد/السعدون/شارع المشجر مقابل فندق زوزك/محلة 101 زقاق15 رقم المحل 33/1حيدر ناجي سريانالمدار44
بغداد السعدون/مقابل الخطوط الجوية ماجد حسين امينالنبأ45
بغداد/الحارثية/شارع الكندي/م211/ز23/قرب مصرف الشمال/فرع الحارثيةمحمد خليل ابراهيماالوس46
بغداد/ المنصور/شارع 14 رمضان / بناية4 / محلة 609 بالقرب من اثاث الباشازهير محمد عليالبالد47
بغداد/شارع السعدون/ساحة آهرمانةايسر نعمت حميدالقائم48
بغداد السعدون/حى الوحدة/محلة904/المحل المرقم58/5اياد محمود مازنالوالء49
بغداد / السعدون / مجاور الخطوط الجوية العراقيةخليل ابراهيم مؤتة50
بغداد / السعدون سعد طالب بندرالسحاب51
بغداد / مجاور سينما السندبادجواد ابراهيم جواد مهدي الساعاتي سومر52
بغداد/ الكرادة خارج / محلة 929 شارع 18/مبنى122 مقابل آنيسة مريم العذراءاحسان علي مطشرالرواء53
بغداد / آرادة خارج/مقابل بدالة العلويةجواد آاظم عليراس الخيمة54
بغداد / السعدون / مقابل محطة الوقودعبدالوهاب حمزه وهيبالمورد55
بغداد / البتاوين / قرب ساحة النصر ارام عبد اهللا محمد الصباح56
بغداد / الباب الشرقيه / قرب نفق التحرير/السنك محلة 107 عمارة التامينرعد يونان عبوديالجنوب57
يغداد / السعدون / مقابل تمثال السعدونعلي ناجي سرحاناالعتماد58
بغداد/ الحارثية / قرب مستشفى الجيبجيحازم ياسر روجالفرات59
بغداد/ الكرادة ـ قرب المسرح الوطني/ مقابل دائرة االقامةحيدر شاآر طالبالوليد60
بغداد / السعدون / مجاور سينما النصرمثنى دينار عبالرزاقالبرآة61
بغداد/ السعدون / مقابل فندق بغدادعالء حسين عليسمير اميس62
بغداد/ ساحة الواثق / شارع 14 بناية 68حازم محمد حسنالشرآة الحديثة63
بغداد/  ساحة النصر م101 ز3 محل 3/12 مقابل ساحة وقوف السياراتارام نوح داودالمنار64
بغداد / السعدون / مدخل شارع تونس / ساحة النصر م101اسامة قاسم احمد حموديتونس65
بغداد/ آراده داخل / قرب صيدلية هنوديعلي جميل جمعةالينبوت66
بغداد/ آراده داخل / ساحة آهرمانه/ مدخل آرادة داخلاسامه عبدالرسول عبداغادير67
بغداد/ آراده داخل / قرب ساحة آهرمانةعلي آاظم جباراليرموك68
بغداد/ آراده داخل / ارخيتةعبدالحليم احمد علوانالخير69
بغداد/ الكراده الشرقية / ارخيتهحسن عبدالرزاق عبدالرضاالطيف70
بغداد / آراده داخل / قرب محطة وقود ابو قالمعامر عبداهللا عجيلقصر الذهب71
بغداد / آراده داخل / قرب محطة وقود ابو اقالمآريم رحيمة عبودالينبوع72
بغداد/ عرصات الهندية/ حي بابل/ حي بابل مقابل شرآة النبال للتحويل المالياحمد آاظم عبدالحسناالرز73
بغداد/ آرادة داخل / قرب محطة وقود ابو قالم .جمال علي مصطفىااليمان74
بغداد / آراده داخل / م901 / ز41 / مجاور مثلجات القرشعمار سعود عبدالرزاقالفهد75
بغداد/ شارع النهر.علي اسامة ثامرالفاو76
بغداد / آراده داخل / قرب حسينية البو جمعةمحمد عدنان حسينالجواد77
بغداد / آرادة داخل / مجمع العنبرالتجاري /مجاور حسينية البو شجاع .حيدر محمد عليفاس78
بغداد/ آراده داخل / قرب الجسر المعلق .عالء راضي عبدبيروت  المحدودة79
بغداد/ آراده داخل / سبع قصور.مهند عمار نعمةالبهجة80
بغداد/ آراده داخل / م 901 ز35 محل 1/2عالء حسين عبدالحسينالشراع81



بغداد/شارع الكرادة الشرقية/بجانب دائرة الجنسية/شارع 20محلة 90محمد قاسم ناصر عليالساعة82
بغداد/ آراده داخل / قرب نادي الهنديةفرنسيس شمعون منصورالغدق83
بغداد/ شارع فلسطين/مجاور مطعم الصخرةعدنان عطوان شريف محمدالباسم84
بغداد/الكرخ/الكاظمية/عطيفية الجسر/شارع اآدفراس علي عبد االميرالجمل85
بغداد البياع /مقابل شارع 26/ة المصطفىفراس صالح عبد المولىاالندلس86
بغداد / البياع / مقابل المعرض جنينة رحمن موازيدمشق87
بغداد /البياع /مقابل شارع 20صالح عبد االميراالصدقاء88
بغداد / البياع / مقابل المعرض سعد خضير عليالعرين89
بغداد / البياع لندي رحمن موازييافا90
بغداد / الدورة م808 /14/6مياد مظفر اسعدالهفوف91
بغداد /السعدون/محلة/101/ز7/عمارة اليمامة بجانب مطعم المذاقفراقد هادي آاظمالفراقد92
بغداد / الدورة / سوق االثوريين غالب نصيف عباساريحا93
بغداد/ الحارثية / قرب مستشفى الجيبه جي / مجمع الكاظمي .وسام محمد علياالوائل94
بغداد / السيدية / الشارع التجاري آنعان عبد الرزاقالعين95
بغداد / االعظمية / مقابل جامع االمام االعظم بناية منتدى االمام محل رقم1رامي سلمان احمد الهدهد96
بغداد/ المنصور/ شارع 14 رمضانمازن منذرصالحاالريج97
بغداد / المنصور/ شارع 14 رمضانصفوان سالم عبدالجبارالهودج98
بغداد / المنصور / شارع 14 رمضان/مبنى 43/الحارثية شارع الكندي/مهند حبيب حسينالمستقبل99

بغداد / المنصور / مقابل ساحة السالمةنزهان آاظم صاحباالميال100
بغداد / المنصور / شارع الرواد/مقابل مول بغداد ومرطبات مشمشةاحمد خلف عبدالمسك101
بغداد / المنصور/ الشارع العام / حي دراغعمار ابراهيم احمدصحارى102
بغداد/الحارثية/مجمع الكاظمي/محلة211/شارع5 مبنى4/رقم المحل 1/46أباسم عبدالكريم عبدالجليلالسفانة103
بغداد/ الشورجة / عمارة الرصافي/ داخل سوق االحذيةعباس مكصد عبداهللالوادي104
بغداد /شارع الكفاح/منطقة طاطران/سوق السكائرداني فرج رؤوفالرونق105
بغداد / المنصور / شارع السوق المرآزي / مقابل سينمه ومسرح الفانوس السحرينعمان عبد الوهابالمدائن106
بغداد / المنصور / الحارثية / مقابل معرض بغداد الدوليجاسم نور محمدالبلقاء107
بغداد / المنصور / مقابل االسواق المرآزيةعلي عادل احمدالرشيد108
بغداد / المنصور /ساحة الروادزيد صالح عبد الحسين عليصيدا109
بغداد / المنصور / شارع 14 رمضان قرب مطعم العزائم  .أسراء جميل ثابتالبراق110
بغداد/ حي الحارثية/شارع6/ محلة211 المحل25 مقابل معرض بغدادحامد آامل حمادة الصداقة111
بغداد / المنصور / مجاور نادي الكرخ الرياضي .سارة حميد محمودينبع112
بغداد/ حي الكفاح/ سوق الشورجة /م125 / ز6 / رقم المكتب 3/9قاسم محمد رحمنالوائل113
بغداد / آراده خارج / حي بابل م125.ممتاز آامل مصطفىاللبيب114
.وحيد اسكندر يوسفالسدير115 929 ش/30 قرب شرآة زين  عرصات الهندية/ محلة / آراده خارج / بغداد
بغداد / آرادة داخل قرب جبار ابو الشربت محلة 901 شارع 13 .احمد مراد آاظم عليالقدوة116
بغداد / المسبح / مقابل السفارة االلمانية   .باسم آريم ابراهيمالفيض117
بغداد / حي بابل / عرصات الهندية  .مجيد خضير عليدبي118
بغداد / آرادة خارج / شارع االورزدي القديم .فالح عبدالحسين راضيالعرجون119
بغداد/ زيونة / شارع الربيعي / مجمع الياسر .مهدي عيدان عبدالحسنالوهج120
بغداد/ آراده خارج / مجاور نادي الهندية/مقابل مصرف االئتمان محلة 905ز18 بناية15رقم المحل ح7/8 .عبداهللا محمدعلي عباسايسن121
بغداد / آراده خارج م905 ز31 عمارة باسل الونداويلبنى انور عبدالصاحبالرند122
بغداد/ م929 ش30 مبنى6/101 حي بابل عرصات الهندية/مقابل شرآة مارسدس/ قرب وزارة التخطيط  .اخالص جليل عزيزالرواد123



بغداد/ شارع الجمهورية/بالقرب من مصرف االقتصاد ومصرف الشرق االوسطاحمد مطر حسينالخليل124
بغداد /آرادة داخل مجاور النفق قبل فندق بابل .محمود محمد منصور الرؤى125
بغداد/العامرية/شارع العمل /م636/ز36/رقم41/1.نزار خليفة وحيدالتيماء126
بغداد / الكرادة داخل / محلة 901 /شارع 13 / مبنى 99 .جالل خير اهللا شمس اهللا اسماعيلالطاووس127
بغداد آراده خارج / قرب الشرآة العامه للصناعات الجلديةقاسم آاظم عوادالشام128
بغداد / طريق معسكر الرشيد مجمع السماح التجاريعادل رزاق حسنالمحيط129
بغداد / البلديات/الشارع العام/قرب افران المختار عمارة الفوزايمن زهير خليلبغداد130
بغداد/المنصور/شارع 14رمضان /م20/بالقرب من مصرف الخليج/ فرع المنصورمآرب محمد علي حسنالضيافة131
بغداد/ آراده خارج / م935 /ز28 .محمد حسن سلومالوئام132
بغداد / آراده خارج /مجاور اثاث ارز لبنانغيث ياسين عليالجبل133
بغداد / االعظمية / مقابل االمام االعظم زاهد عبداللطيف صالحاالعظمية134
بغداد/ ساحة الواثق/ سلمان فائق14/محلة 902 مقابل مصرف آوردستانخليل محمد علي العودة135
بغداد/ الوزيرية / م301 ش 33اسعد عامر زغيرالغزال136
بغداد / الحارثية / شارع الكندي / رقم القطعة 1/ عمارة 4 محلة 213  0احمد عبدالحليم احمددار البيضاء137
بغداد / االعظمية / راغبة خاتون / م320 ز10 عمارة76سالم سعيد شاآرغرناطة138
بغداد / الشورجة / عمارة راميتا / ط1 / مقابل السوق العربي/ مجاور الكنيسةتحرير رسول سالمالدر139
بغداد/الحارثية/م212/ز5/مقابل معرض بغداد الدوليعماد ياسر روجالوطن140
بغداد /حافظ القاضي قرب غرفة تجارة بغداد .رياض عبد الكريم احمدالبتراء141
بغداد/ آرادة خارج شارع  العطار م929 /ز25 /بناية 10 قرب شرآة النبال للتحويل الماليمازن عكلة هجولالغدوة142
بغداد/ آرادة خارج / قرب آنيسة مريم العذراء م905 ز/37 بناية 125سعدي حالوب صاحبالزقورة143
بغداد / الحارثية / مقابل معرض بغداد الدوليمحمد حسين ثابتالتيمن144
بغداد / الحارثية / مقابل معرض بغداد الدولينوار ظافر نوريالظالل145
بغداد / الحارثية /  مقابل معرض بغداد الدوليحميد بشت عويدآربالء146
بغداد/ شارع  السعدون ـم102ـ بناية1/95 ـ قرب فندق بغدادمحمد جواد رضا عويدحي الحارثيه147
بغداد/ حي الحارثية/ م211 /ز5/مبنى 1/46دينة انور عبد الفتاحالبهاء148
بغداد / المنصور / عمارة الشفق / قرب مصرف الرافدينيعرب عبداهللا محمدالشفق149
بغداد / الدورة / علوة الرشيد/ /بجانب مصرف الشمال /فرع الدورةاحمد عباس عليويالرسا150
بغداد / ساحة عقبة بن نافع / مقابل جريدة الثورة سابقًانور نوري عايد احمدالراصد151
بغداد / المنصور / عمارة الثقة / قرب مصرف الرافدينسميرعبدالنافع محمودالبحرين152
بغداد / المنصور / قرب جامع المأمونقصي عبداالله محمدالمأمون153
بغداد / المنصور /م603 ش14 مبنى 61 ساحة ابو جعفر المنصورهاشم هاني رشيدالمروج154
بغداد / المنصور شارع 14 رمضانمحمد خليل اسماعيلالنعمان155
بغداد/ الكاظمية / م 122 ز 72محمد علي جواد الهضبة156
بغداد / الكاظمية / محلة الشيوخ سالم يحيى محمودالورود157
بغداد/ الحرية االولى / م418 / قرب شارع المختارليث علي عبدالرضا جاسمحيفا158
بغداد / حي الجامعة / شارع الربيع / مقابل جامع حي الجامعة سهادهاشم عباسالرياض159
بغداد / حي الجامعة / شارع الربيع زينب عبدالحميد ملك محمدحمورابي160
بغداد / الحارثية / شارع الكندي / م 631 / ز73 / د3 .حيدر هادي حسينالياسر161
بغداد/ الحارثية/ شارع الكندي/محلة 213/ز19/مبنى 20/ مجاور مطعم سناريا/ مقابل مطعم الفصول االربعةمروان عبد الملكالنيل162
بغداد/ الكرادة/ قرب مديرية الجنسية/ شارع 20/مجاور شرآة الكرادة / يتابع عقد االيجارعلي شاآر حميدالسلوان163
بغداد/ المنصور/محلة 611/ز13 / محل2 خلف محالت بابيتاحمد عبدالحسين قاسمالشاآر164
بغداد/ بغداد الجديدة / زيونة / شارع الربيعي / مقابل جامع الربيعيحسام عبداللطيف جاسمالزآي165



بغداد/ البنوك/حي البيضاء/محلة319 ش23بناية49 رقم المحل49/7احمد عبداالمير مطر آاظمالسرمد166
بغداد/ بغداد الجديدة / الغدير / الشارع العامجمال ابراهيم آاظم المهند167
بغداد /عكد النصارى/ /حي الرشيد /محلة 108/ز37عبدالكريم عباس حسونالنقاء168
بغداد / بغداد الجديدة / مقابل جامع السامرائي / م704 ش 77فائز مصطفى آاظمخانقين169
بغداد الجديدة / الشارع الرئيسي / مجاور البريدمحمد شنيت صبرالحارث170
بغداد/الحارثية خلف مصرف سومر/محلة 211احمد جاسم محمد اسماعيلالمهاجرين171
بغداد /شارع السعدون /تسلسل العقار 57 ج 21 /21 حسام الدين /عمارة الصحة هيثم عبد زيد هاديالقباب172
بغداد/ آرادة خارج / ساحة عقبة بن نافع / مقابل فندق برج الحياة / تقاطع المسبح حيدر سالم حميد حمزةالصفوة173
بغداد/زيونة / حي المثنى / م714 ش 15محمد شاآر ياسينالمنامة174
بغداد / بغداد الجديدة / ش 77 مبنى 3/92حمزة جبار حسين حسنالرامي175
بغداد / المشتل /شارع 77 قرب ضريبة المشتلهيثم سامي حموديشمس بغداد176
بغداد/ بغداد الجديدة / مقابل جامع السامرائيرنين ضياء نعمة عكارالرنين177
بغداد/ حي الرياض / شارع معسكر الرشيد / مجمع السامرائي لالطاراتعماد ابراهيم عطيةاالمارات178
بغداد / آرادة خارج/محلة905 ز19 رقم المحل 48/أ/22مهند مهدي محمدالسماح179
بغداد / الكرادة / حي بابل م925 ش 18 مبنى 78/21ضياء آاظم احمدالرقة180
بغداد/ العامرية شارع العمل الشعبياقبال مالك مطراالنيس181
بغداد/ الكرادة الشرقية - سبع قصورريم خالد آاظم عيدانالخورنق182
بغداد / العامرية شارع العمل الشعبي /عمارة حسين علي عيشة/ قرب حلويات الضحىقاسم ياسر روجالعطاء183
بغداد / السنك محلة 104 رقم المحل 231/3/41ليث ضياء الزمالرفيف184
بغداد/ المحمودية/ناحيةالرشيد/شارع14تموزم101ز50ولمان جاسم عبدالفيض الوفير185
بغدادالجديدة/الشارع العام/م704شارع/71مقابل اسواق الوردةلؤي عبد ايليا بهنامدعاء الكوثر186
بغداد / آرادة خارج/مجاور آنيسة مريم العذراءم905/ز/27عمارة/2عمار علي مطشرخير بغداد187
بغداد/ آرادة /عرصات الهندية/ قرب شرآة عراقناابراهيم سلمان محمدالورقاء 188
يغداد / شارع الكفاح /فرج اهللا / محلة 625 ز5 محل 5آاظم خدادادمحمدالمودة189
بغداد/ المنصور / محلة 609 شارع 18 مجاور شرآة عراقنا / فرع المنصور.عماد اسماعيل عبيدالجواهر190
بغداد /الكرادة / طريق معسكر الرشيد/ مجمع السامرائي لالطاراتغازي العيبي شنيشلمستقبل الشرق االوسط191
بغداد/ شارع السمؤل/عمارة الحافظ /بناية 110 مقابل مطعم خان مرجانمحمد عبد حميديالتاجي192
بغداد/شارع السعدون/الشارع العام/مقابل المصرف التجاري العراقي/عمارة العانيسليم آاظم جبارالهاجر193
بغداد/ شارع السعدون/مقابل برج بغداد-الشارع العامزينب عودة فرجالفاخر194
بغداد/الكرادة الشرقية /قرب مديرية الجنسيةسعد قاسم عمران  الكويت 195
بغداد / حي الرشيد / محلة 108 رقم المحل (33 / 168 ).علي ابراهيم احمد  التسامح196
بغداد-/شارع النهر/بناية شرآة فهد/قرب جامع عادلة خاتونوسام مولى مهاوي حسناالبتهاج197
بغداد/حي الجامعة-شارع الربيع--مجاور شرآة االثيرالتصاالتسميرسامي رشيدشمس الضحى198
 بغداد / آرادة داخل / محلة -901- ز21 / مجاور مصرف االرشيد فرع ارخيته -شارع 13حيدر صادق داود سلمان الساعدياهل الخير199
بغداد / الحرية / قرب مصرف الرافدين / محلة 416/ زقاق 24 / عمارة 14/76سمير علي حسين رضااللقاء200
بغداد /الشورجة /دهانة 542 العقار المرقم 46 ب 2/ 178آاني عصام محمد جواد المندالوي آاني201
بغداد/حي الرشيد/شارع السموال /مجاور البنك المرآزيعلي عبد الجبار عبد الرسولالصراف202
بغداد/الشورجة/سوق باب االغا /رقم القطعة 474/ رقم االبواب 112/28/9علي جمال عزيمةالصفصاف203
بغداد الشورجة / عمارة احمد عبدالقادر الهلكي رقم البناية 58مناف حميد علي عباسالفضاء الرحب204
بغداد/الشورجة / دربونة المعاضيد/ عمارة الطائي/ ط2عماد عبدالزهرة آاظمااليالف205
بغداد/ االعظمية / شارع عمر بن عبدالعزيز/محلة 316/ز19/د11احمد سمير ناصرجوهرة الشارقة206
بغداد/شارع الرشيد/ حافظ القاضي/نطقة العمار بناية 195/ محل 9أ/195علي موحي حمودالجرف207



بغداد/الشورجة شارع الكفاح/ سوق السكائر / الشارع العام مقابل اسواق الفاخرسلمان سرحان ذيابالسامي208
بغداد/ الكرادة الشرقية قرب دائرة الجنسية/محلة 909 /ز20فتحي اسماعيل مهدي حسينالجادرية209
بغداد/ شارع عدن/ مقابل سوق شالل قرب مرآز شرطة الشعبحميد خزعل غيالنعين اليقين210
بغداد /آرادة خارج / محلة 929/ز18بناية 122علي مطشر عبودالغفران211
بغداد/ المشتل مقابل آراج بغداد الجديدة / محلة 726 /ش 77/بناية 234/4محمد ايمن صادقالميمونة212
بغداد/  ساحة الخالني /حي الرشيد/م104/ز14/قرب المصرف االتجاري /فرع الخالنيمحمد محمود محمد الحمدانيعرعر213
بغداد/جميلة/شارع العلوة الرئيسي/مقابل دائرة الكهرباءجمعة بدر شلشزهور بغداد214
بغداد/ الرصافة / شارع الرشيد/باب االغا /محلة 108 /ز57 /محل 42فراس حميد آريم أحمدالفوارس215
بغداد/ بغداد الجديدة / مقابل سينما البيضاءماجد حميد سلمان داودالمسل (ماجد حميد)سابقا"216
بغداد/ عرصات الهندية / مقابل مطعم بابيش/محلة 929/ش30ضرغام عبدالجبار ابراهيماالوان217
بغداد/ الكرادة الشرقية/محلة 909 /ش20 عمارة 2 مقابل مصرف الرافدين فرع الزويةحسن ناصر علي الزبيديظل الشمس218
بغداد/شارع الجمهورية مقابل جامع الخلفاء مجاور آنيسة مريم العذراءتيسير رسول سالماالسوار المتحدة219
بغداد/ساحة الواثق / شارع سلمان فائق /محلة906/ز14 دار75 مقابل حلويات ابو سيفعبداهللا شاآر احمد سلماناألسرة220
بغداد / الكفاح / م 115 / رقم المحل  274/ 3 طاطرانعدي رشيد حمديدجلة والفرات221
بغداد/الكرخ/الحارثية/مجمع ابن سينا مقابل مول الحارثية/آرادة مريم قرب مصرف سومرمصطفى احسان ابراهيم شرقيالخليج العالمية222
بغداد/الشورجة/ خان المصطفى/باب اغا/108ز64عدي محسن حسين داغرالرقيم223
بغداد/ بغدادالجديدة/النعيرية/شارع نواب الضباط /شارع االسراء والمعراجزينب محمدعلي مهدياالنوار224
بغداد/ شارع السعدون شارع المشجر/ عمارة السمين/محلة 102قاسم نعمة محمد مفتاحالبنفسج225
بغداد/الحارثية/ حي الكندي /محلة 221/ز5/قرب مستشفى الجيبجي وقرب شرآة االباءاياد محمد لطيف حماديالطيار226
بغداد/جميلة/محلة 514 شارع41/البناية 12594 /داخل فرع في شارع الوسيلةعالء عيدان عبدالحسنالموج العالي227
بغداد/الحارثية/ شارع الكندي/خلف مصرف سومر التجاري/محلة 211/ز5 محل3احسان ابراهيم شرقي عجيلرند البوادي228
بغداد/االمنصور/محلة 603 ز13 مبنى5 بالقرب من مطعم سيريناحمد عبدالعالي مهديعبرالخليج229
بغداد/ السنك /خلف بدالة السنك / سوق مرجانقاسم محمد هادي شعالنالقبس230
بغداد/ منطقة الكردة داخل/م903 ز9 رقم المحل34 انور صباح جليل سكراالنسام الدولية231
بغداد/ حي االمين/م 731 / شارع 30  / بناية 64 / رقم المحل 3 / قرب مدرسة اعداية الجمهورية .فؤاد عبود محمدجبل علي232
بغداد/ الكرادة / البوشجاع / تسلسل العقار 250 / 2 بناية فرحان مول / رقم االبواب 8 هـ / 11مروان عبد الرزاق عبد الوهابالجد233
بغداد/ شارع فلسطين/الشارع العام/مقابل مطعم السلطان /محلة508 ش16 بناية21ناصر عطوان شريفالناصر234
بغداد/زيونة/شارع35/محلة714/ رقم المحل3/102سعد محمد علي االشقراالشقر235
بغداد/الحارثية/قرب مستشفى الجيبجي/م 211/ز 5 داخل عمارة في الطابق االرضيخضر احمد آمال حسنالكمال236
 بغداد/الكاظمية/ساحة الزهراء/شارع النواب/عمارة عبد الغني الجلبي_الطابق االرضيمصطفى فرحان هدب ناصر الحاج237

238
سما االردن(نور االستقامة 

بغداد/االعظمية/شارع عمر بن عبدالعزيز /مدخل شارع سهام متوليعبدالمنعم مهدي صالحسابقا)

بغداد/حي الجامعة .مهيدي محمد عبد مهيدي الحلبوسيطور سيناء239
بغداد/شارع الكفاح/م 127/ز 6/قرب مصرف الرشيد/فرع الكفاحمحمد ياسر محمد الفالحي240
بغداد /المنصور/شارع 14 رمضان حي االندلس/محلة611ز13مجاور مطعم الساعةعامر عمر مطر عبداهللا الراويالعامر241
بغداد الحارثية/مقابل معرض بغداد الدولي/م 211/رقم البنابة 46 أ/1 مجمع الكاظمي آمال حاتم حسن خليلالقوس242
بغداد/العلوية/شارع السعدون/بجانب المصرف االهليمحمد آاظم عبيدالعادل243
بغداد/البتاوين/شارع سلمان فايق /مقابل فندق طليطلةعمر عبد الجبار جاسم الزيادة244
بغداد/جميلة/محلة 514 ز46/قرب مصرف الرشيد/فرع جميلةداود سلمان شمخي عبيد الفرطوسيالغيث المتحدة245
بغداد/الشورجة/عمارة سوق الذهب/قرب مجمع الرصافي/رقم المحل 4/ 425عبد الرحمن محمد محي الدين السعيديغصن الزيتون246
بغداد/شارع السعدون/مقابل مطعم الغوطة/عمارة االيام /م 902/شارع 99/عمارة 18ليث عوني خضر الغريبااليام247



بغداد/جميلة/ساحة 83/مقابل مطعم ديوان/م 323/شارع2 مبنى 1/ 14علي ظاهر صبارعود الياسمين248
بغداد/منطقة جميلة قرب مصرف الخليج التجاري .احمد زهير صبريالدوحة249
بغداد/الكرخ/ حي المتنبي /محلة605/18 شارع 14 رمضان .عماد صبري عيدانالعسل250
بغداد/شارع النهر/حافظ القاضي .سعد خليل محمد عباسسعد خليل محمد251
بغداد/ شارع فلسطين/ساحة بيروت .رحمن جواد عجالنسماء الحدباء252
بغداد/ الكفاح /قرب سوق اليورصة .مصطفى محمد سامي ابراهيمالجوارح253
بغداد /الحارثية/شارع الكندي/ م- 213/ ز-5/رقم المحل 6سرمد سامي رشيد سلمانزمزم254
بغداد/ الكرادة/م902/ز42/ مقابل مصرف المنصور/الرئيسيعلي فتاح محمد خير الدينشمس المنتظرة255
بغداد/شارع الخلفاء/الشورجة -مقابل سوق الغزل-قرب جامع ابو التمن/بالقرب من مصرف الرافدين/فرع احزينب صالح جعفر يونسارض طيبة256
بغداد/ساحة عقبة بن نافع/محلة908/حي الرياض/مقابل برج الحياة قرب مصرف اشورآامل علي حسن العزاويالواحة الزرقاء257
بغداد/شارع البنوك/ مجاور مطعم فراولة /مقابل مطعم الملكةمحمد علي مهاوي حويلأعالي الحدباء258
بغداد/ آرادة خارج / الشارع العام/مجاور حلويات ابو عفيفوليد خالد داود اسماعيلأمل بغداد259
بغداد/ عرصات الهندية/الشارع العام/محلة 929/شارع 30/عمارة88/167 محل3/1محمد قصي زاهدالخيرات260
بغداد/آرادة داخل/عمارة ليلى خاتون/محلة903/ز15/محل17احمد ابراهيم حسينالصروح261
بغداد الحارثية/مقابل معرض بغداد الدولي/محلة211/ز2امير علي خلف فتحيالخافق262
بغداد/الحارثية/مقابل مول بغداد/بناية الشارقةحيدر جمعة خلفالعقاب263
بغداد/الجادرية /حي الجامعة مقابل جامعة بغداد/محلة 915/ز26/دار31حيدر عبدالهادي عطيةالمنطقة االمنة264
بغداد/الكاظمية/محلة 423/ز68/رقم البناية3ع/57محمد عبدالكريم آاظمالتسنيم265
بغداد/الكاظمية/باب القبلة/البورصة/م11ب/57نصير آاظم احمدنور الكوثر266
بغداد/بغداد الجديدة/الشارع العام/م706/ش77/مجاور مصور جيكورماهر محمد شنيتالفنجان267
بغداد/آرادة خارج/عرصات الهندية/حي بابل/محلة929ش30/قرب مصرف التنميةمصطفى جالل عبدالمطلبالدؤوب268
بغداد/الحارثية/شارع الكندي/قرب مول بغداد/مجمع الحارثية/شفة2فراس محمود حسنالرزان269
بغداد/ شارع الكفاح/ش25اآرم خورشيد باشاآريمالولدان270
بغداد/ شارع 52/قرب فندق قصر مرجان/محلة904قحطان قلم علي شالآةالخمائل271
بغداد/المنصور/شارع24/مبنى 12/رقم االبواب 31ح 16/20ياسر سمير خضير حميدالمنة272
بغداد/آرادة /ساحة آهرمانة /مجاور شرآة شوفرليتحسن فؤاد مجيد مصطفىالباحة273
بغداد/الكفاخ/الشيخ عمر/سوق السكائرعمر جمعة عبداهللالحازم274
بغداد/ الغدير /ساحة ميسلون /محلة 702 /ز47 بناية 1/ 6 تسلسل العقار 4/ 2391 أسم المحلة مزرعة حمديانور سلوم محمد حموداالنيق275
بغداد آراة خارج/شارع العطار/م905/ز11/مبنى4رياض هاشم محمدعلياالبتهال276
بغداد/عرصات الهندية/محلة929/شارع30/بناية128أنور فؤاد محمد عليالباسطة277
بغداد/المنصور/شارع14رمضان/ محلة 609 شارع 26 مبنى9احمد آريم ابراهيمالخواطر278
بغداد/ الكفاح/محلة 127/شارع 25/قرب مصرف الرافدين/فرع سومررعد آاظم سلمانالصفا279
بغداد/ الكفاح/الشارع الرئيسي.محمد فاضل مجهولالحائر280
بغداد/شارع الرشيد/قرب البنك المرآزي العراقي.زياد طارق عبدالكريمالنجوم281
بغداد/الكفاح/محلة 125/ز5/عمارة الودود.رفعت محمد بابيرالكفاح282
بغداد/شارع الجمهورية/محلة 18/46/عكد النصارى/داخل سوق الكهربائياتحسن عباس حسنالعبق283
بغداد/الكفاح/م113/ز69سعاد امه خان يحيىالمشكاة284
بغداد/جميلة/شارع المعامل/محلة 514/ز1حسن عامر آاظم هاديالمرتجز285
بغداد/الكفاح/محلة الشيخ عمر/الشورجةعالء الدين حسين نصيفالزقاق286
بغداد/بغداد الجديدة/مقابل سينما البيضاءعماد محمد غريبالغريب287



بغداد/الكرادة الشرقية/محلة 905/ز21ياسين مهاوي بطيالنظر288
بغداد/شارع الرشيد/السمؤل/م110/ز27عالء الدين هادي حسونالهيفا289
بغداد/شارع الرشيد/راس القرية رقم القطعة 1/816 رقم االبواب سرداب رقم 7علي حسان فياضالقراطيس290
بغداد/حي الشيخ عمر/م127شارع22رقم المحل49/144صفاء حسين نصيفالمنحل291
بغداد/ الكرادة/ ش االورزدي/ تسلسل العقار 592/1 البو جمعة رقم االبواب 27/6ج8امجد قصي زاهدالصفواء292
بغداد/حي جميلة/مقابل مصرف االئتمان/م514ز48قاسم حمزة طاللالمهد293
بغداد/مجمع المشن/ طريق معسكر الرشيدابراهيم لطيف آزارشارع النهر294
بغداد/البياع/بالقرب من معارض البياع/قرب مصرف بغداد/البياعحسين صالح عبدالمولىالعابد295
بغداد/السعدون/مجاور بنايةالخطوط الجوية العراقية/محلة102/ش9عبدالغني خليفة محمودالنصر296
بغداد/شارع الربيعي/مجاور شرآة اسيا سيل/فرع الربيعيآوران محمد نوريالمفيد297
بغداد /حي الكفاح/مقابل الشورجة القديمة/سوق السكائرحازم عزيز عباسأبي صيدا298
بغداد/زيونة/حي المثنى/محلة714/ز60علي عباس عليالقارب299
بغداد/الحارثية/سوق البورصة/بناية الشارقة/م211/ز4ضرغام عبدالجبارابراهيمالوابل300
بغداد/المنصور/شارع المتنبي/م60شارع3محمد فؤاد محمد مكيالفؤاد301
بغداد/حي الوحدة/مجاور مرآز شرطة العلوية/محلة 904/شارع52عدنان قلم عليالرذاذ302
بغداد/شارع الرشيد/مجاور السوق العربي/مجمع روز التجاري مجاور الكنيسةعدنان جمعة عبداهللالعقيق303
بغداد/ شارع فلسطين / تقاطع باب المعظم / تسلسل العقار1361 / أعلي دعير خلفالموقع304
بغداد/المنصور/شارع14 رمضان/بناية مصرف بغدادسحاب وفيق سليمانالرصين305
بغداد/شارع الرشيد/باب االغاعبدالقادر حميد بنيالحرث306
بغداد/الكفاح/محلة 125/شارع الملك غازيعمر عبدالحسين عليارض الفرات307
بغداد/شارع السمؤل/عمارة خان الباشا الكبير/رقم المحل17/9/240علي محمود عبيدالبنين308
بغداد/الغدير/محلة706/شارع11/عمارة الغديرميسون بحي حبيبالجدار309
بغداد/شارع السمؤل/عمارة وقف خان الباشا الصغير/بالقرب من خان مرجانمصعب صالح الدين عبدالحميداالتكال310
بغداد/الشورجة/عمارة خان المصطفىامير عزيز صابرالطريق311
بغداد/آرادة داخل/ارخيتة/م901/ز21/محل6علي صادق داود سلماناالختيار312
بغداد/آرادة داخل/محلة905/ز39توحيد رضى مجيدالرواح313
بغداد/آرادة خارج/عمارة الكوثر/قرب مستشفى الجادرية االهليفريد مجبل حسينالمضايف314
بغداد/شارع الرشيد/خلف بناية البنك المرآزي العراقي/ مجاور شرآة الوادي (الرصافي سوق الصفافير)تحسين سامي اسماعيلاالقدام315
بغداد/الوزيرية/مجاور آلية المحاربين/مقابل آلية الفنون الجميلةمصطفى مجيد اسماعيلالدآة316
بغداد/شارع الكفاح/الشارع الرئيسي/محلة125/باب45/قرب سوق البورصة للسكائرقاسم جواد عبدالمعين317
بغداد/ شارع الربيعي / محلة 714 /شارع 15رعد مصطفى محمودعجلون318
بغداد/ حي الكفاح /م 48/ 127 شارع الشيخ عمر (مقابل سوق الشورجة القديم ).باسل مهدي حماديالساقي319
بغداد/ شارع السمؤل /عمارة وقف العقار 369 باب االغا ط1 خلف مصرف الرافدينبارق باقي سلمان عدايثمر الجنة320
بغداد/شارع الجمهورية/محلة104/شارع1 محل رقم8/قرب مصرف الرافدين/االحرارمحمد هادي شعالنالتقوى321
بغداد/الكفاح/مقابل مصرف الرافدين /فرع الكفاحخالد سلمان علي مرادالبصيرة322
بغداد/حي االعامل/مقابل السوق الشعبي/محلة805/ش17/بناية84/4عدنان الزم حميد منشدالجيزة323
بغداد/شارع السمؤل/خلف البنك المرآزي/عمارة خان الباشا الصغيرهادي عبداهللا جاسمالفرس324
بغداد/جميلة/شارع الوسيلة/م514/ز11/قرب شرآة الطيف للتحويلباقر مهدي شوآةالمعاصر325
بغداد/الشورجة/شارع السمؤل/عمارة وقف العقار639 باب االغاارآان رياض عبداهللاتهامة326
بغداد/الكرادة الشرقية/محلة905/شارع23/مبنى 7احمد ثامر رزوقياالسيل327



بغداد/حي العامل/شارع7محلة809/ز15/رقم المحل1/122حيدر عبدالحسن اسماعيلالخندق328
بغداد/ الحارثية /عمارة الشارقة/م211/ز2محمد صباح عبداالميرالجاورس329
بغداد/الحارثية/شارع البورصة/عمارة الشارقة/الطابق الثانيعلي مهدي محسنمصر330
بغداد/شارع الرشيد/السمؤل/باب االغا/رقم القطعة373جهاد آاظم محمدالكوخ331
بغداد/ شارع السمؤل/عمارة الحافظ/محلة110/ز27/مقابل مطعم خان مرجانمالذ رياض حسين عليالفقمة332
بغداد/حي الجامعة/ شارع الربيع 82/2/قر ب آلية االدارة واالقتصادعادل لطيف ياسينالشميم333
بغداد /شارع الكفاح/مقاطعة 642/سراج الدين محلة 123/ز25/ب/8سالم عبدالجبار احمدالجوال334
بغداد/آرادة داخل/قرب مستشفى عبدالمجيد السامرائي/قرب مصرف الرافدين/فرع الزويةمحمد عبدالرضا سلطانالخابور335
بغداد /الرصافة / الشورجة - باب االغا - رقم القطعة 34 /111 ج / 1حيدر عزيز صابر حسيناالحصاء336
بغداد/ السنك/محلة104/شارع14/عمارة الباججي مقابل مصرف التعاون االسالميمالك علي خزعلالبنان337
بغداد/الحبيبية/شارع مرآزالشرطة عمارة علي عبدالهادي رقم القطعة4/47041علي ناظم نعيمة الدراجيالمجرة338
بغداد الحارثية/محلة211/ز3رقم المحل2/57احمد حماد عبد عمرالدلو339
بغداد/الكرخ/حي العامرية/ شارع 32/بناية80/م632جاسم محمد خيريالزرقاء340
بغداد /شارع الرشيد/محلة117/رقم العقار13/41/262شهاب احمد آرم عليالقيراط341

بغداد/الشورجة الدهانة/عمارة الخاصكيمصطفى عباس هادي عليويالوديد342
بغداد/ حي زيونة / شارع الربيعي / عمارة مجمع زيونة / بالقرب من جامع الربيعي مقابل االمير مول حيدر عبد آريم منانالعصام343
بغداد/الشورجة/شارع السمؤل/خان الباشا الكبير/رقم المحل17 ج240/10رعد نجيب شهاب موسىاليم344
بغداد/ الرصافة / تسلسل العقار 541 /الدهانة / داخل مجمع تجاري الطابق الثاني .محمد آاظم بالسمالنسك345
بغداد/االعظمية/شارع المغرب بالقرب من دائرة آاتب عدل االعظميةواثق عبداللطيف عبدالرزاقالشهير346
بغداد/شارع السمؤل/عمارة خان الباشا الصغيرحسين عدنان عبد اسماعيلاالزل347
بغداد/الشورجة/عكد النصارى/محلة108/ز42/محل9/11ايهاب سامي عباس عبداهللالحور348
بغداد / الكرادة / حي بابل / محلة 929 / ز 1 / محل 71 بالقرب من محل تقاطع المسبحجعفر رحيم جواد نيفين349
بغداد/الشورجة/داخل السوق العربيعبدالحميد محمد علي جبرالبجعة350
بغداد/زيونة/شارع الربيعي/م714/ز15/محل43/11/قرب مصرف الرافدين/فرع الضباطرامز ادمون ابراهيمااليعاز351
بغداد/شارع الكفاح/125 تسلسل العقار155/54/بالقرب من مصرف الرافدين/فرع الكفاحزينب صادق قاسم عباسالباسل352
بغداد/مدينة الصدر/م540/في وسط سوق مريدي/مقابل جامع االمامين العسكرييناياد عبداهللا علي سعدالنحلة353
بغداد/آرادة داخل/قرب مصرف الرشيد /فرع ارخيتهنصيف جاسم آريم خلفدعاء الخير354
بغداد/ حي جميلة/شارع الحسينية/محلة514/ز25/شارع المجزرة/مقابل شرآة الحارث للتحويلرعد هاشم عطيةالهاشم355
بغداد/الكرادة/م908/ز99/رقم المحل148صدام سكر سرحانالوثبة356
بغداد/آرادة خارج/عمارة الحافظ/الطابق االرضي/محلة925 /شارع18هيثم عبداالله محمد مهديالقطاف357
بغداد/آرادة داخل/البو شجاععلي عيسى عباس محمدالصور358
بغداد/الكرادة/ساحة الفتح/عمارة مكية/رقم المحل20/63حسنين حامد عبدعليالصيف359
بغداد/شارع الشيخ عمر/محلة129/شارع 27صفاء سالم عطيةالمعجم360
بغداد /شارع الكفاح/بالقرب من سوق البورصةسرحان امة خان يحيىالسداد361
بغداد/طريق معسكر الرشيد/محلة908/شارع99/قرب شرآة الحارث للتحويلمحمد محمود جميل عبودالهينم362
بغداد/الكاظمية/شارع اآد/عمارةالعسكريين/محلة413/ز21/قرب مصرف بابلغسان صادق سعيد آاظمالجار363
بغداد /الرصافة / شارع الرشيد / رأس القرية / محلة 108 / رقم االبواب 73/ 2 .صادق طالب عليالورقة364

بغداد/آراة خارج/شارع العطار/قرب شارع الكرادة خارج/محلة509عراق محمد علي نعمهالتيم365

بغداد /شارع الكفاح/محلة 125/ز5عقيل ناجح مهدي آريمالناجح366



بغداد/الشورجة /عمارة الكنانيعبدالكريم عون جوادالمكيال367
بغداد/الكرادة الشرآية/محلة901/ز49/بناية2/117مصطفى آمال خضرالشذر368
بغداد/آرادة خارج/عمارة بنت الناس/قرب معمل الجلود/قرب مصرف الخليج التجاريجاسم احمد علوانالقاسم369
بغداد/آرادة خارج/محلة506/ز12احسان صادق راشدالسراج370
بغداد/الحارثية/مجاور مصرف سومر التجاري/فرع الحارثية/محلة211/رقم العقار19رافد سعدي عبداالميرالجوالن371
بغداد/الكاظمية/محلة الشيوخ/م68/423/بالقرب من االمام الشريف الرضي/قرب مصرف الرافدين/فرع الكاظميةآمال حمودي حسين ابراهيمالروشة372
بغداد /شارع الكفاح/مقاطعة 642/سراج الدين محلة 123/ز25/ب/8نبيل عدوان خدادا آريمالقصيم373
بغداد/شارع النضال/محلة903/شارع99/بناية78الشارع العاماساور صادق داودالوزيرية374
بغداد/شارع السمؤل/بالقرب من البنك المرآزي العراقي/عمارة وقف خان الباشاحسين عباس صكبانالتفاؤل375
بغداد/الشورجة/عكد النصارىسوق الكهرباءيات/محلة113/ز35محمد علي عباس حسنالكريعات376
بغداد/الشورجة/مقابل سوق الصفافير/رقم العقار474/قيصرية سوق الدينارثامر خسرو محمد شريفالعنقود377
بغداد/شارع الرشيد/محلة108ز40/بناية176/4/12فراس عالء الدين احمد شريفالسراء378
بغداد/الحارثية/م211/ز5/محل19/19/قرب مستشفى الجيبجيزينب احمد ابراهيم الحبيب379
بغداد/شارع فلسطين/الشارع العام/محلة505/مبنى5علي حسين حسنالتحرير380
بغداد/بغداد الجديدة/بناية االتصاالت/بريد بغداد الجديدةعلي يونس آاظمالرجاء381
بغداد/آراد داخل/شارع االورزدي/شارع 95/ز6/5/27/21عدنان عبدالحسين راضيالثاقب382
بغداد / بغدادالجديدة / محالت البريد / محل رقم 7 .علي حميد علي صالحاالستقالل383
بغداد/الرصافة/الشورجة القديمة/سوق السكائر /تسلسل العقار 2/117 طاطرانجبار شنيشل سوادي جبارالوشق384
بغداد/الكاظمية/تقاطع شارع اآد/محل رقم/2/4/بالقرب من مصرف االقتصاد/فرع عبد المحسن الكاظمياسامة حسين عليالبقاع385
بغداد/شارع الربيعي/عمارة الباشق/محلة مزرعة حمدي/رقم العقار102/13مصطفى اياد جعفرالصفات386
بغداد/المنصور/شارع 14 رمضان مقابل مطعم سنتر بوينت    سعد حامد حميد الصقيل387
بغداد/السنك/مجمع مينا التجاري /داخل قيصرية/ط1احمد عبد علي زبينالمالح388
بغداد/الحارثية/عمارة الشارقة/م/211/ز4/مقابل معرض بغداد الدوليحارث عباس فاضلالقصر389
بغداد/الكفاح/محلة سراج الدين/ز220/دار/172/5جاسم علي محسنالمحطة390
بغداد/شارع السمؤل/عمارة وقف خان الباشا الكبيرط1/رقم المحل 17/33/240عبد القادر منير محمودالموسوعة391
بغداد/حي الجامعة/مقابل مصرف الخليج/قرب نادي التجارةميعاد لطيف عجيل حموديالميعاد392
بغداد /الكاظمية/م419 / ز 87 / ش 24 محمد محسن حسنالمكاسب393
بغداد/الشورجة/محلة108/ز57سمير علي حسناالآثم394
بغداد/الحارثية/شارع الكندي/قرب المصرف العراقي للتجارةماجد مصطفى سعيدااليداع395
بغداد/الحارثية/شارع البورصة/عمارة الشارقة/الطابق االرضيفارس محمود منصورالبان396
بغداد/آرادة خارج/آم سارة/مجمع السيد مأمونحسين فرحان سلمانالدانة397
بغداد/السعدون /مقابل تمثال السعدون/مجاور مصرف الرافدين /فرع ساحة النصرحميد ناجي سنيدالخلخال398
بغداد/االعظمية/شارع الضباط/مقابل جامع العساف/محلة316/ش60محمد عبداللطيف حماديالقرش399
بغداد/شارع الرشيد/راس القرية محل 1/254 مجاورالبنك المرآزيباسم ناصر حسنالرواج400
بغداد/ الرصافة /شارع الرشيد/رقم القطعة 305 /م110 /ز10ذو الفقار فاضل صدامالتل401
بغداد/شارع الرشيد/رأس القرية /رقم االبواب256/م284مجاور البنك المرآزيالمهند عيسى خلفآنز العراق402

بغداد/حي جميلة/شارع القدس مقابل علوة جميلة بالقرب من محطة آهرباء جميلةمحمد عبدعلي زبينالمثقال403
بغداد/حي الرشيد/شارع باب االغا/بناية 11/20/م57/108رائد عزيز صابرالرمال404
بغداد/حي جميلة الصناعة/شارع الحسينية/محلة514/ز21علي محسن فرحانالتوافق405
بغداد/ شارع الرشيد/م108/شارع14/قرب مصرف الرافدين الرئيسيفالح حسن حافظجنة االسعار406



بغداد/االعظمية/شارع االمام االعظم/محلة النصة/قرب مصرف الرشيد/فرع االعظميةابراهيم مجيد ابراهيمالناب407
بغداد/السنك/سوق االدوات االحتياطية/مقابل المصرف الصناعي/محلة 41حيدر عبدالحميد صليبياالمصار408
بغداد/ المشتل /شارع 77/مجاور دائرةآهرباء المشتلحيدر صالح شاآرالمواسم409
بغداد/شارع الرشيد/مقابل البنك المرآزي العراقي/م108/ز17 حي الرشيدخالد حمود عبدالساير410
بغداد/الحارثية/عمارة الشارقة/م/211/ز2محل رقم 7 الطابق االرضيزياد لطيف عجيلالخور411
بغداد/الحارثية/آرادة مريم /رقم القطعة 248/407 محلة 211 ز5مها حمزة صالح الهدير412
بغداد/الحارثية/ مجاور مستشفى الجيبجي/مقابل مصرف سومر/فرع الحارثيةعلي آاظم حسينالسيف413
بغداد/شارع السمؤل/عمارة وقف خان باشا الصغيراياد صالح عبدالحسيناالرجوان414
بغداد/الكاظمية/ شارع أآد / مقاطعة العطيفية / رقم القطعة 4/ 2 رقم االبواب 37 / أ / 9 / 130 مجاور صيدلية الكوثرسبطين محمد سميرالمضي415
بغداد/الرصافي/جديد حسن باشا/محل رقم10زهراء خليل ابراهيمالمناقب416
بغداد/الغدير/حي سومر/محلة702/ش12/د15/قرب اتصاالت الرصافةفالح مرزة عبوداالسطورة417
بغداد/زيونة / مزرعة حمدي رقم القطعة 4/ 1157 .عبير هاشم امينالهيام418

بغداد/السمؤل/عمارة وقف خان الباشا الصغير محل240/4/21 خلف مصرف الرافدينسعد جاسم هاديالمفتاح419

بغداد/جميلة شارع71/محلة547/ز13عبدالحسين سلمان صالحالدموع420
بغداد /شارع الرشيد/بناية السوق العربي/مقابل البنك المرآزيرانية سلمان محمودالداني421
بغداد/الطالبية/شارع صفي الدين الحلي/م323احمد فاخر محمدالسجايا422
بغداد /الدورة حي الجمعية /محلة 842 ز1 /بناية 54نوار عماد هاشماالتقان423
بغداد/شارع العامرية/شارع العمل الشعبي/م636/ش36مدين هاشم شمالالعنود424
بغداد/بغداد الجديدة/الشارع العام/مجاور البريدعلي سالم سريحاالستحقاق425
بغداد/حي البنوك/محلة311/ش23علي جواد نمراالرض البيضاء426
بغداد/ آرادة داخل قرب مستشفى الراهبات//326مصطفى صباح جليلالسيل الهادر427
بغداد/شارع فلسطين/م510/ز87/محل2ازهار هاشم ماهودالمؤمل428
بغداد/ الكاظمية/شارع الشريف الرضي/ عمارة نصراهللازيد علي ثامرالالذقية429
بغداد/الرصافة/محلة جديد حسن باشا/رقم العقار/1/164 مقابل سوق السرايسلمر ضميم نصيفالباسقات430
بغداد / العامرية/محلة630/ز85وسام علي احمدالسطوع431
بغداد /قرب المتحف البغدادي/م114/رقم المحل31ماجد عزيز رضاالقفار432
بغداد/شارع الرشيد/مقابل بناية االتصال الهاتفي منطقة السنك/مجاور المصرف الزراعيعبدالكريم فرمان غفوريالمسعى433
بغداد/ الشورجة/م108/ز60/حي الرشيدجعفر شاآر طالبالبرشة434
بغداد/شارع فلسطين/محلة505/ز55عبداالمير حسن جهلولالسامر435
بغداد/حي االعالم/شارع البدالة/م831/ز37/محل451عقيل حمزه حسناالحرار436
بغداد / الحارثية / مقابل معرض بغداد الدولي / م 211 / 6/ مبنى 2عبدالناصرياسين خليلاللميس437
بغداد/زيونة/شارع الربيعي/م712/ز15/مقابل شرآة اسيا لالتصاالتجسام محمد طهالجدايل438
بغداد/السيدية/الشارع التجاري/محلة 821ز78/فلكة العلوةنصر عادل عذابالسيدية439
بغداد/الرصافة / رقم القطعة 613 / 1/ اسم المحلة باب االغا / رقم االبواب 47 ب 4/ 11 باسم عويد خضرالضاحية440
بغداد/شارع المتنبي /حي الرشيد / محلة 114 / تسلسل العقار 119 / 1 /جديد حسن باشا .سامي عبدالكريم سايه ميراالسمى441
بغداد/المنصور/الداودي/م607/محل رقم5/رقم القطعة 3/مقابل حيدر السعدي لالدوات االحتياطية .احمد محمود فاضلالوضحاء442
بغداد / الكرادة /حي الوحدة/آمب سارة/م902/ز20/د22.عباس ضاري عباسالنوافذ443
بغداد/جميلة/م516/شارع القدس/25.فالح حسن عودةالطرد444
بغداد/شارع فلسطين/محلة505/مقاطعة 3الوزيرية/االبواب4ناصر عباس فرحاناليمين445



بغداد/شارع الرشيد/بناية السوق العربي/الطابق االول/مجاور محالت الخيرمحمد عبدالرضا مهديالنغم446
بغداد/الحارثية/محلة211/ز5 رقم المحل2/5طالل محمد جوادالطوى447
بغداد /الكاظمية/باب الدروازة/مقابلمستشفى االطفال/مرآز الكاظمية التخصصي/عيادة الشفاء/مقابل عمارة النور رقم المحل413جعفر منير عاشورالمغيب448
بغداد/ زيونة / شارع الربيعي / الطابق االول من دريم مول / تسلسل العقار 1157 / 4 م / 11 مزرعة حمديعلي حسين سرمكالمهل449

بغداد/زيونة/شارع 15/م714/حي المثنىحسين جبيل الميارض السواد450
بغداد/ شارع السمؤل/خان الباشا/الطابق االولعماد آاظم محمدالعماد451
بغداد/شارع السمؤل/مجمع االغا/الطابق االوليحيى بدر حسينالدفة452
بغداد/حي الجامعة /شارع الربيعي/مقابل جامع المال حويش/مجاور مصرف الشمالعلي ابراهيم احمدالرواسي453
بغداد/آرادة خارج/تقاطع المسبح/م154/ز4/مبنى1/شارع اصفرعالء ناصر حسوناالغصان454
بغداد/شارع الربيع /حي المثنى/محلة714/مجاور بناية االمير مولعبدالستار عبدالجبار موسىزيونه455

بغداد/شارع السعدون/م102/ش77/رقم االبواب65م21/3 رقم القطعة 167/159 البتاوين مجاور مطعم آباب البدويامير عبداالمير حسنالكهف456

بغداد المنصور/عمارة الجادرجي/ط2/م601/شارع المنصور الرئيسي/رقم االبواب31/93عبدالرحيم اسماعيل ابراهيماعالي الفضاء457

بغداد/الشورجة/سوق المعاضيد/عمارة الطائي/مقابل شرآة االسوار للتحويلمحمد رسول سالماالثير458

بغداد/حي الكفاح/م125/ز1مهدي شياع محمدالمثلث459

بغداد/الشورجة/ باب االغا/عمارة القادرية/المرقمة240/19/شارع السمؤل/خلف الرافدين/الرئيسيعادل شكر محمودالتواصل460

بغداد /العامرية/محلة632/ز32/محل2/بالقرب من الرافدين /فرع الرافعينزار حمد عبد مهيدياالوتار461

بغداد/جميلة الصناعية/م514/ز10/رقم القطعة/6/30محمد سمير سرحانالشريعة462

بغداد/شارع الجمهورية/داخل شورجة بيع جملة السكائرصالح عبدالستار صالحالتحدي463

بغداد/الكرخ/حي المواصالت/ م863/شارع42/د5/رقم القطعة1636/1عباس جاسم آاظمالتصميم464

بغداد/الحارثية/ شارع الكندي/م211 ش11 عمارة الحارثية ط4ايمن مهدي صالحالترانيم465

بغداد/الحارثية/حي الكندي/عمارة الكاظميةداخل قيصرية/م211/ز5/رقم االبواب/19/قرب شرآة المؤتمن للتحويلرضاء آامل حمد خضير العزاوي الفلك466

بغداد/حي الرشيد/م108/ز56/بناية85 محل رقم1مهدي ياسين مهديالساحة467

بغداد/شارع النضال/قرب ساحة الطيران/مجاور آنيسة االرمنخالد حامد ناصرالقانت468

بغداد/الصالحية/مجاور فندق حدائق قرطبة السياحي مقابل مصرف الرشيد/فرع الصالحيةعدي منعم غناماالشارة469

470
بغداد/ الكرخ / رقم القطعة 111/407مقاطعة آرادة مريم /رقم االبواب د 3/م 211 / ز 3 /مبنى 8/ داخل مجمع الحارثية الطبي /الطابق الثالث /بالقرب من مصرفي الشمال وبغدادعبداهللا موفق عطاالنهى

بغداد/عرصات الهندية م/929/شارع30/عمارة15/رقم المحل15/6مجيد خضير عليمكناس471
بغداد/ الكرادة/ شارع خالد ابن الوليد/م908/بناية رقم 80 / مقابل قاعة دامورجاسم خلف مهديالطائل472
بغداد /شارع الرشيد/شارع السمؤل/قرب البنك المرآزيمحمد ماهر محمودالسيرة473

بغداد/الكرادة/عرصات الهندية/م929/ش30/مبنى135/مقابل مطعم بابيشزهراء آريم جاسمالنهج474

بغداد/الرصافة / محلة قهوة شكر محلة 109 / زقاق 25 / شارع 19 .مرتضى هادي الزماالغر475

بغداد/آرادة خارج /مقابل معرض جلودسهيل رياض عويدالفادي476



بغداد/شارع فلسطين/حي االدريسي/محلة 505/ز55حسين عباس فرحانالتواضع477

بغداد/آرادة / شارع سلمان فائقعطاء عبدالرضا عبداللطيفاالثل478
بغداد/طريق معسكر الرشيد/مجمع السامرائي/م908 ز2 رقم االبواب 58/32أ/26عبدالعزيز اسعد عايشالمنطلق479
بغداد/الكرادة/عرصات الهندية/م929/ش30/مبنى 55المحسد عيسى خلفالدالة480
بغداد/الكاظمية/ باب الدروازة/شارع التجنيد/م419/ز65بجانب بناية مصرف ايالف االسالمي .حسام نجم عبد شلشالعال481

بغداد/حي جميلة/سوق الغذائية/م516/ز22/بالقرب من مصرف الرشيد/فرع جميلةناصر مطشر بخيتالناقة482
بغداد/شارع الكفاح/رقم القطعة 5/142/طاطرانشارع 25/م/113افراح شاآر محمدالرهان483
بغداد/ الشورجة /حي الرشيد/ شارع السمؤل /م110/ز35 /محل6علي سمير حسيناالدخار484
بغداد/المشتل الشارع العام/م726 ش/77 مبنى230سامر عبدالحسين عليالسهاد485
بغداد / زيونة/حي المثنى/شارع الربيعي/م712 /ز15 /رقم المحل 19 عمارة رقم 11سيف باسل محمدارض الحيرة486
بغداد/زيونة/ شارع الربيعي/دريم مول/م714/ز15/9 قرب مصرف اشور/ فرع الربيعياحمد عماد مناويالغيف487
بغداد/الحارثية/م211/ز2/رقم المحل 3/قرب مصرف االقتصاد /فرع الحارثيةمصطفى سامي رشيدالداري488

بغداد/الشورجة/راس القرية/عمارة االرمن ط1حسين ولي عباسالخدمة489

بغداد/الجادرية/محلة913/شارع28/د27حيدر آاظم عبدالمسبح490

بغداد/شارع فلسطين/حي العقاري/م506/ش16/مبنى 86 الشارع العاممحمد عبدالخالق حسينالنازك491

بغداد/جميلة /شارع الوسيلةحسن رمضان آماشالترف492
بغداد/طريق معسكر الرشيد/مجمع مشن التجاري/رقم العقار574/161 سهى سعد مهدياالثرياء493
بغداد/شارع الكفاح /حي الرشيد/م113/ز71/محل155/7علي محمد سلوماالصالء494
بغداد/جميلة شارع الحسينية/م516/ز21احمد جياد ضمدالرفاعي495
بغداد/ الزعفرانية/الشارع العام/م959 / ز 1 / شارع 1 .احمد اسماعيل ناصرالحجر االسود496
بغداد/السعدون/مقابل محطة تعبئة وقود ساحة الفردوس/م102/ش9/رقم المحل175مصطفى فالح مرزةالشجرة497
بغداد/عرصات الهندية /حي بابل/بناية دريم هاوس مول/محلة929ز23خالد محمد عبيدالعزيزية498
بغداد/سبع ابكار/م332 شارع 31/قرب ثانوية االنتصار ومحطة تعبئة الغازحسين علي حسينروعة الربيع499
بغداد/ البوشجاع 87 ج / 6/ 5/ 6 /رقم القطعة17 / 19ميادة عبدالسميع جدوعاالنامل500
بغداد/الكاظمية/العطيفية/شارع الدامرجي/مقابل الوقف الشيعي/م407 ز4مبنى 15احمد حبيب ياسالعطرة501
بغداد/شارع الرشيد/رقم القطعة 1/816 محلة او المقاطعة راس القرية رقم االبواب قيصرية 22/2بطارق زياد طارقالتحية502
بغداد/بغداد الجديدة/محلة717 /ش6/دار81 مقابل مسبح بغداد مجاور مخبز برآات الجواداالء قاسم خضرالصفاء503
بغداد / الكرخ / تسلسل العقار1 / 1821 اسم المحلة 18 عامرية .اسعد صباح جليلالساهر504
بغداد/آرادة داخل/العقار3/721/البو جمعه/عمارة 20/محل 10/25زهراء عبدالهادي رضاارزو505
بغداد /حي جميلة/شارع الحسينية/م514/ز11/محل 61 /قرب مصرف الرشيد/جميلةمصطفى عبداهللا مراحالمراح506
بغداد/جميلة/شارع جميلة2784/1 رقم القطعة4/1/4873 المقاطعة وزيرية محلة 522 شارع 26 مقابل لحوم البرآةهيثم حمادة مرتضىالجالء507
بغداد/الشورجة/محلة 115 /ز21/د21/قرب متوسطة ميسلون /رقم االبواب46ب/139عامر موسى عبدالكريمالغيداء508
بغداد/الشورجة/الدهانة/محلة الرشيد/108/ز60/مبنى17/23عالء عبداالمير محمدالكميل509
بغداد/ شارع السمؤل محلة 110/رقم االبواب  32/1 أاحمد عبداهللا عليالرفل510
بغداد/شارع الكفاح الرئيسي/م127 /ز25 رقم االبواب 9/محلة عبيد291/قرب  مصرف سومرهبه سعيد آاظمالجذع511
بغداد/ شارع الكفاح/ محلة 127 ز25 رقم القطعة 1/61 رقم االبواب 94زهير زوار عليالسجى512



بغداد/حي العامل/رقم القطعة 1/94 محلة 805ز/13 قرب العيادة الشعبيةعماد علي خيراهللالقاب513
بغداد/شارع الرشيد/محلة راس القرية/قيصرية 5امل نجم عبداهللالراشدية514
بغداد/شارع الربيعي/محلة714/ش15/تسلسل العقار11533/4 مقابل مدينة االلعابوسام سلوم محمدالنحت515
بغداد/الكرخ/السيدية/شارع العلوة/محلة823/تسلسل العقار98/1/رقم االبواب1/13142/43عدي غازي حسينالعز516
بغداد/الكفاح/محلة 127/ز25/االبواب94 ص140/12 المحل65/11عدنان محمد صكرالصبر517
بغداد/شارع الكفاح/قيصرية حجي عماد/رقم القطعة2/117 طاطران االبواب 2أ/155ناصر عبدالرزاق عبدالكريمالواحف518
بغداد/الرصافة/الشورجة/الكفاح/رقم القطعة2/117 طاطران/داخل قيصريةعبداالمير جواد عليالمنقذ519
بغداد/آرادة /ساحة الواثق/محلة 904 ز/17 االبواب 19أ21/2/4سلوان عبدالمناف مسلطالحباري520
بغداد/الحارثية/شارع الكندي رقم القطعة 23/407 رقم الشقة 11/45عالءالدين عبداهللا عبدالحسنالقسطار521
بغداد/الكرادة مجمع الدامرجي لالطارات/محلة991/ز19/رقم المحل2أ/46سلوان اآرم يحيىالضيعة522
بغداد/الشورجة/عمارة الملك التجارية/المحل 5/العقار/1/164محلة جديد حسن باشاميثم علي سعيدالبطريق523
بغداد/ الشورجة/ شارع السمؤل/عمارة خان الباشا الكبير 240/20/ج/17مرتضى علي حيدرالضجاح524
بغداد /الكفاح /شارع 25/عمارة 45حلى جبار فهدالمحجل525
بغداد/الرصافة/مزرعة حمدي/رقم القطعة441/6 محلة 906 مقابل الجامعة التكنلوجيةاحمد فاضل نوريالسرار526
بغداد/شارع السعدون/العقار 1/230 بتاوين/محلة102/ش9 بناية 85 مجاور الخطوط الجويةعبدالواحد عبدالرزاق احمداالمتداد527
بغداد/الكرادة الشرقية/م905 ز21 مجاور دائرة الجنسيةمحمد مهاوي بطيالطرف528
بغداد/مجمع شارع الكفاح /رقم القطعة1/61 /م127 ز25عدنان فؤاد سليمانالبلح529
بغداد/شارع الربيعي/مجمع الحارث التجاري/رقم البناية 11439/مقاطعة 11محلة714ز15سعد عبداهللا خيراهللالرصيد530
بغداد/الحارثية/حي الكندي/م211/ز7 مقابل مصرف بغدادماجد حميد عنبرالعدل531
بغداد/شارع الصناعة مقابل الجامعة التكنلوجيا /محلة 906 ش21 وليد خالد حبيباالسوة532
بغداد/السعدون/رقم العقار 73/1 مدخل فندق بغدادفهد احمد عبدالرزاقالحايك533
بغداد /الكرادة/ ساحة آهرمانة داخل الفرعم901 ز3احمد آريم عكاراالسيف534
بغداد/الشورجة/باب االغا/عمارة الحاج ابو ايمن/م34 /111/ج2باسم خلف زويدالضبيب535
بغداد/السيدية/رقم العقار20أـ1/10 صباح احمد محموداألثاب536
بغداد/ الكاظمية/فضوة الشيخ رقم القطعة/902 قطانة رقم المحل 224عدي حاتم مالك عبد علي البرآان537
بغداد /حي الجامعة/مقابل جامع مال حويش /رقم االبواب 1أ6/82سمير اسماعيل مربطملوية سامراء538
بغداد/عرصات الهندية /شارع 30/رقم المحل 6/5مصطفى محمد عليالعنوان539
بغداد/شارع الكفاح/رقم القطعة 1/291 اسم القطعة طاطران محلة 125غانم حسين عليويالوهم540
بغداد/الكفاح/محلة 125/ز22/رقم المحل 2/13/طاطراناخالص شمة حسنالتربة541
بغداد/الرصافة / تسلسل العقار رقم القطعة /4/ 11453م 11 مزرعة حمدي اسم المحلة او القطعة ابواب 16 / 36 .امجد عدنان محمدالطموح542
بغداد/ زيونة / شارع الربيعي / محلة 714 / ش 15 / رقم االبواب 12/ 36 / الطابق الثاني من بناية بغداد .احمد فوزي محموداالشراف543
بغداد/الكفاح/م127 ز25 ش 25 االبواب 94لؤي قاسم عليالهماس544
بغداد/الكاظمية/تسلسل العقار69/303 رقم االبواب 5ب قرب مصرف بابلياسر عامر حسينالميراث545
بغداد/الداودي20/ رقم القطعة 2028/3يونس محمد رمضانالتواق546
بغداد/الكاظمية /حي الزهراء محلة411 ش18 م /99 /5 بالقرب مستشفى الكاظمية الخاص عبد الستار علي حسن الغاضرية547

بغداد /السيدية / محلة 821 زقاق 57/ رقم المحل1/5رقم القطعة 43/ 2283المحل يقع على الشارع التجاري العا ملينا طيف زاهدالجاه548

بغداد /الكرخ /الحارثية تسلسل العقار 407\249 مقاطعة آرادة مريم رقم االبواب 46 /1أ محلة 211 ش/5 مبنى 2 مجمع الكاظميجالل شفيع طعمةالنضار549



بغداد /شارع حافظ القاضي /رقم القطعة 41 / 401 /سبع ابكار محلة 318 صباح خضيرعباسالسباق550
بغداد /حي جميلة/ محلة 514 /زقاق 10 / دار 65 /1  بالقرب من شرآة الطيف للتحويل المالينوار فالح حسنالفواح551

بغداد / الرصافة / شارع السمؤل /عمارة وقف خان الباشا الكبير /الطابق االول / رقم المحل 17 ه / 22/ 240زينب آامل عبد الزهرةالرسالة 552

بغداد /الشورجة / عمارة وقف خان الصغير المحل المرقم (240/19/21A )باسم دعير عبد اهللا التأريخ553

3 اسم المحلة او المقاطعة 4 1 علي عبد  الزمالصيحة554 2 ) يجاورها محالت تجارية ويوجد بالقرب منه مرآز شرطة الرشاد تسلسل العقار ورقم المقاطعة الرصافة /7/ 8 1 شارع  المطبك ) /المشتل بغداد
وزيرية غزالية

بغداد /حي الربيع /آريعات /تسلسل العقار (00 1 / 46 ) رقم الباب (2 3 ا/3 ) المحلة (336 ) شارع (9 3)بناية (14)ايسر عباس حسينسرت555

بغداد / الرصافة /شارع النهر / جسر االحرار مجمع عمو بابا الرياضي /رقم القطعة 20/ سبع ابكار / رقم االبواب ج /9/ 282.محمد عبد المهدي شعالنالتفاهم556

بغداد/ شارع السموؤل /رقم القطعة 17ء24 / 240عمارة وقف خانا لباشا الكبيرمحمد آامل عبدالقصباء557

بغداد /آراج االمانة محلة /906 عمارة 16 رقم القطعة 356 /721 مقاطعة بتاوين رقم االبواب 94 / 5 ومجاور دائرة الجنسية واآلحوال المدنية /فرع الرصافةمصطفى عبد الوهاب عبد الرزاقالسفح 558

بغداد/الكرخ /حي الخضراء /محلة 631 شارع 10 رقم المحلة 77 اسم المقاطعة (20/ الداوودي )رقم القطعة 7/ 8253سارة سمير سامي االستبيان559

بغداد /الكرادة/ حي الوحدة / شارع سلمان فائق /شارع رئيسي /مجاور شرآة شمس المنتظرة للصرافةياسر حامد مطشراآلنبهار 560

بغداد /الرصافة /الكرادة /شارع سلمان فائق /محلة 904 / شارع 14/عمارة 40 /تسلسل العقار 323/ 69امجد آاظم مكيالظهير561

بغداد /الكاظمية/شارع الفضوة /رقم القطعة / 826 المقاطعة /قطانة رقم االبواب 172 ,أ /17منطقة تضم محالت تجاريةقصي خلف علي االآثرية562

بغداد /الكفاح /  مجمع الكفاح للصرافة محلة 127 زقاق 25 رقم اآلبواب 94 /ص30قيصر جاسب لعيبيالطقس563
بغداد /شارع الصناعة مقابل الجامعة التكنولوجية في مجمع النعمان التجاري /محلة 906 رقم المحل 19 /ج7/ 5 /26حسين احمد خلفالراسخ564

بغداد /الكرادة عرصات الهندية /البوجمعة /قطعة رقم 332/ 31 بالقرب من شرآة الغدوة للصرافةزيدعبد المحسن وهابالعريش565

بغداد /الرصافة /الكرادة /  داخل محلة البو شجاع تسلسل العقار 250/ 2 رقم أالبواب (8 ه/ 11) داخل مجمع الفرحان التجاري مقابل بنك البحر المتوسطعلي محمد  جواد هاديالتالة566

بغداد /جميلة / شارع حسينية (االنصار ) على بعد مسافة حوالي (80) متر تقريبا" من جهة الحسينية على الشارع الرئيسي محلة /516 شارع 21 رقم المحل 988 /1 /بعلي فاضل محمدالخيزران567

بغداد /شارع جميلة الصناعية /ا/6110 / تقع بالقرب من المصرف الوطني االسالمي ,ومصرف االقتصاد فرع جميلة /آرار ناظم نعيمةالعشب568

569
بغداد / جميلة /شارع الحسينية /م 514 /ز21 /مقابل المصرف الوطني االسالمي قرب شرآة الطيف للتحويل الماليمرتضى صبار عليويالبيدق

بغداد/الكرادة /شارع سلمان فائق / رقم القطعة 323 / 96/ البتاوين .محمد علي شاآر الجرس570

بغداد /الرصافة /جميلة /شارع جميلة 1/ 2784 رقم القطعة رقم االبواب(4) رقم االبواب 7 أ المقاطعة وزيرية محلة 522 شارع 26 /مقابل لحوم البرآةعقيل سلمان حرابالساآن571

بغداد / قضاء الكاظمية / تسلسل العقار 26/ 81 اسم المحلة 21 السالم /الحرية االولى / شارع 24فاطمة يحيى عبداالصال572

بغداد/ الكاظمية /تسلسل العقار 890 /1 محلة 423 زقاف 68 رقم االبواب 93/ 57 عمارة نصراهللا (سوق البورصة )عامرحسون محمد رضاالمزمار573
بغداد/ الوزيرية / حي المستنصرية محلة 504 / زقاق 13 / بناية 14 / قرب النادي الترآماني .عامر آاظم هاديالمزرعة 574

بغداد/الكرخ /حي الجامعة /شارع الربيع /محلة 635 /شارع 44 رقم المبنى 2 اسم المقاطعة (الداوودي )رقم القطعة 21/ 1/ 95 ,ربيع بدر طعمة الغزالية575

بغداد /رأس القرية /عكدالنصارى/سوق الكهربائيات تسلسل العقار رقم المقاطعة / 810 / 4 رأس القرية رقم االبواب 19/ 22 بالقرب من مصرف الرشيد والرافدينهاشم قاسم جاسمالشمم576



بغداد /جميلة / محلة /514 رقم المقاطعة 1\5992 بالقرب من الشرآة مصرف الرشيد ومصرف الشمالأرشد فهد رحيمالخيام 577

بغداد / الشورجة / شارع السموؤل عمارة خان باشا الكبيررقم الدآان 17 /ج /12/ 240 بالسرداب بالقرب من البنك المرآزي العراقيحيدرعيدان عبدالحسنالمنسر578

بغداد/ مجمع الشرآات للصرافة في الكفاح /م/ 127/ ز/ 25/رقم القطعة 61 / 1 عبيد ,رقم االبواب 94 /ص36 بالقرب مصرف الرافدينسمارة محمد عبد الكريم النيار579

بغداد/الرصافة /شارع الكفاح /م 127 /ز25 /م عبيد/ رقم االبواب /94 /ص/ 5/ رقم المحل 13 /15سعد سلطان آاظم البالسم580

بغداد /الرصافة /زيونة /تسلسل 4/ 11421 م11 القطعة مزرعة حمدي / رقم االبواب 191 ب 3 / 62يوسف خالد محمدالغبطة 581
بغداد/الشورجة /شارع سموؤل باب اآلغا رقم العقار 369 رقم الشرآة 9 ضمن البورصة التجاري بالطابق االولمرتضى مكصد عبد اهللالصراط582

بغداد/ االعظمية / مدخل شارع المغرب -م 302 -ز14 ,مقابل االستدارة الوسطيةوائل حسن ابراهيم الطوبى583

بغداد /شارع السمؤال /عمارة وقف العقار 639 باب االغا المحل / 3/ مجاور شارع النهراسامة شوآت احمداالتفاق584

585
بغداد الكاظمية /تسلسل عقار 1/ 55 رقم القطعة 14/ مقاطعة الكاظمية / م 413 /رقم االبواب 5/ 1 مقابل مستشفى أطفال الكاظميةحيدر فرحان حسن أفلو

بغداد/ الكاظمية / تسلسل العقار 303/ 8 رقم المحل 6م / 3/ 5 نصرت جاسم محمدالثناء586

بغداد /شارع الكفاح محلة / 127 زقاق / 25 رقم االبواب 94 ص 1 / 35 رقم القطعة 61/ 1/ عبيد بالقرب من مصرف الرافدين /فرع السباعلؤي فهد اسد القرص587

بغداد /الدولعي /شارع مخازن الشاي /محلة 432/ز61/د8/ ش 32 بناية  180 تسلسل العقار 3/ 923 حيدر حميد درويشالنضال588

589
بغداد /الشعلة /الشارع العام رقم / 54 / د/ 139 /تسلسل العقار رقم القطعة 5 /1840 /اسم المحلة اوالمقاطعة 22 صابياتتحسين عبد الكاظم هواسالمهمة 

بغداد/ الكرادة / بتاوين /تسلسل العقار 11 /24 بتاوين 0فالح حسين عبد اهللا الغدف590
بغداد /شارع السموؤل /عمارة وقف خان باشا الكبير دآان رقم 17 و/ 24 0حسين يوسف مناتيالرصيف591

بغداد /الكرادة / البوجمعة محلة 907 زقاق 503 رقم المحل 35 بالقرب من شارع االورزدي.صالح مهدي ثوينيالسمندل592

بغداد / شارع الكفاح محلة 127 -شارع 22 - رقم االبواب / 51 أ4 /144 شرآة تقع داخل الفرع من الشارع العاممحمد فؤاد جاسمالسائر593

594
بغداد / جميلة من جهة ساحة مظفر/ساحةالوسيلة للجهة اليمنى بمسافة (20)م تسلسل العقار رقم القطعة 1/ 2276 أ  اسم المحلة والمقاطعة (4) وزيريةمحمد عطية سعيدالعتبة

بغداد/ شارع الربيعي / م 712 / مبنى 67 / ط 1 / ش 15حيدر عدنان عبد اهللالسالمية595
بغداد /شارع الكفاح الرئيسي / محلة 125 شارع 22 تقع الشرآة رآن الشارعينموفق صالح محسنالكاشف596
بغداد /الرصافة /رقم القطعة 213 / 1 اسم المحلة السنك / رقم االبواب 16 س 59 /233 صالح حسن سباهياالحفاد597

بغداد / شارع الصناعة مجمع فاطمة رقم العقار 6/ 5/ 1542 مزرعة حمدي م/ 906 ز/21 د/ 28 رقم االبواب 23ت 5 بالطابق االرضيمحمود عقيل محمودالدرواس598

بغداد / العامرية / شارع العمل الشعبي /محلة 636 /شارع 36 / محل 1/ 3 0محمد نافع محمد الملتزم599
بغداد / حي البنوك /شارع الرئيسي /م /321 ش/ 15 /د/ 16 /5 تقع في شارع تجاريعباس عكلة حسونيالبالم600
بغداد /الكرخ /شارع الربيع /حي الجامعة محلة 627 /شارع 24 /دار 77 رقم األبواب 77 /3 اسم المقاطعة (20 /الداوودي)مؤيد عبد الغفور أحمدالدهار601
بغداد /السعدون /محلة /102 /زقاق 45 /بناية 9/ مجاور فندق فلسطين ميرديانعماد علي حسينالنوف602
بغداد /الكاظمية / القطانة م/ 418 / ز/ 59 تسلسل العقار /790رقم االبواب 2136 / 17 ايات اآرم ابو القاسمالمصفوفات603
بغداد / شارع /فلسطين محلة 555 شارع 55 بناية 65 / 2 عادل ناجي قاسم الوشاح604
بغداد /الرصافة/الكرادة الشرقية /بالقرب من الجسر المعلق/محلة 909 /ز20 /محل 2أ/5 / تسلسل العقار او رقم القطعة 183 /286عال عماد عليلحج605



بغداد/الرصافة / باب االغا / شارع السمؤال  / بناية خان الباشا الكبير / رقم المحل 17 هـ43 / 240 .فضيلة عباس علوانالصالح 606

بغداد /العامرية 18 م/ 634 شارع 36 رقم القطعة 1/ 6029 رقم االبواب (1)احمد صالح شعبانالمغارة607

بغداد /الحارثية /بورصة الشرآات /عمارة الشارقة / رقم البناية 490 /محلة 211 / زقاق 2احمد عبد الرحمن جاسمالحكيم608

بغداد /الرصافة /الشورجة /العقار 1104 / باب االغا رقم االبواب 11 ب 7/ 5/ 10احمد أباذر فاضلالصهيب609

بغداد /الرصافة /شارع فلسطين /محلة 506/زقاق 16 / رقم المحل 1/6 اسراء باسم شاآر المنجد610

بغداد /العرصات /مقابل شرآتي (الكنز ,الدالة )للصرافة عدنان عادل آاظم  الصف611

بغداد /البلديات/الشارع العام /م 726 شارع 29 باب 177 تسلسل العقار رقم القطعة 14 / 421 م 15علي آريم شاطيالتوت612

بغداد /الحارثية /محلة / 211 / زقاق (5) /تسلسل العقار ( 3152) رقم االبواب 86 /20 رقم القطعة 407 / 248حسن هادي آاملالبارز613

بغداد/ الكرادة الشرقية خارج محلة 905 /زقاق 15 /د 4/1 في شارع فرعي للشارع العام قاسم علي محسن الشاسع614

بغداد /شارع الكفاح محلة 245 زقاق /54 رقم االبواب 6 تسلسل العقار او المقاطعة 6/ 245ريباز علي قادرالفند615

بغداد /شارع النهر سوق (التجار) تسلسل العقار877 رقم االبواب رأس القرية عمار فالح طالبالحولي616

بغداد /الكرادة الشرقية البوجمعة /عمارة التكمجي محلة /907 زقاق/ 3  مبنى 503رقم القطعة 503 ب /25سوسن ناصر عليااللطاف617

بغداد / زيونة / شارع الربيعي / مجمع الشراع محلة / 312 بناية 13 الطابق االول /رقم االبواب 16/ 1 مقاطعة /مزرعة حمدي رقم العقار 4/ 421حيدر سالم حسنالقنوت618

بغداد / آمب سارة خاتون / محلة 908 /ز59 مجمع مأمول التجاري محل /20 رقم القطعة 161 / 8971 ورقم االبواب 168 / 102اوس فاضل محمدالسيسبان619
بغداد /الرصافة / شارع الكفاح / قطعة 117 /2 طاطران /األبواب 2 أ/18 /155حيدر قاسم محمد االواب620
بغداد / السعدون محلة 101/ زقاق  75 /  رقم المحل 128 / رقم القطعة 21/ 91 دينا جاسم محمدالزهد621

بغداد / الحارثية /تسلسل العقاررقم القطعة 407 /1283 آرادة مريم اسم المحلة (آرادة مريم )رقم االبواب 1 أ /10 / 19 محلة 211 ز/6 بناية 2فاطمة خالد عبداهللالدرب622

بغداد / آرادة داخل /محلة 909/ز51 بناية 216 ريم خالد عبد األميرالتنسيق623

بغداد /شارع الصناعة مقابل الجامعة التكنولوجية في مجمع النعمان التجاري /محلة 906 / ز21 بناية 63 /محل 91 ج 8 / 5/ 26علي حسين حمودالناصح624

بغداد/ الرصافة / شارع الربيعي / رقم القطعة 4/ 11618 / محلة 712 .ليث قاسم عليالعمران625

بغداد / شارع الكفاح م/ 127 -ز/25 عبد الرزاق محمود خلفالكحالء626

بغداد / عمارة األطباء /شارع الجمهوري/ منطقة سوق البورصة محمد حسن ناصرالطف627

بغداد / الرصافة /شارع السمؤال /عمارة وقف خان الباشا /رقم المحل 17 / ج 17 /240عمار علي عباسالمياسين628

بغداد /العامرية / شارع المنظمة /رقم القطعة 1/ 90 م / 630 رقم المقاطعة 18 االبواب / 27/ 21 صالح مهدي صالحالمرقب629

بغداد / جميلة الصناعية /محلة 516 رقم االبوب 2435 / 4 أسعد عبد خضير عباسالموقد630
بغداد / الرصافة /تسلسل العقار 11517 / 7/ رقم القطعة 11 / المقاطعة / مزرعة حمدينجاح جبارهبساألنبعاث631
بغداد / الكرادة/ شارع سلمان فائق / م 902 / مبنى 40 بتاوين / ش 14حسين عامر آاظمجلوالء632
بغداد / الكاظمية / محلة / 423 رقم المحل /27 و 3/ 2علي داخل جبرالقناعة633
بغداد / شارع فلسطين /ساحة بيروت /حي االدريسي / عمارة الساعيعلي سعد فاضلالناهور634

بغداد/ الشورجة / المرادية /خان أبراهيم هاشم / تسلسل العقار 429 باب األغانزار عبد الرزاق عبد الصاحبالعفراء635

929/ زقاق 5 / دار 16 مجاور دائرة حماية السفارات التابعة علي رشيد عبد الحميدالتوازن636 محلة / في مقدمة الشارع الذي توجد به الشرآة يقع مصرف الشرق االوسط العراقي الفرع / /عرصات الهندية بغداد
الطبية المستلزمات عمارة مقابل الداخلية لوزارة



بغداد/ الشورجة / خلف عمارة الكناني / القطعة 155 / 158 /الدهانة / بناية 24/ ز51علي عبد الكريم مزهرالطاهر637
بغداد / شارع الربيعي /تسلسل العقار 11517/ 4/رقم المحلة 11 /مزرعة حمديجمال عبد اهللا مجيدالمجس638
بغداد /حي االمين الثانية محلة 735 / شارع 37 /د37 رقم القطعة 3/ 4563عالء آامل حمزةالحوز639
بغداد / الكاظمية / شارع الشريف الرضي / رقم االبواب 57 م / 23 4 /ز29مصطفى آامل سعيدالبئر640
بغداد / آرادة /حي الوحدة / شارع 62 رقم القطعة 220 / 275 أبواب 401 / 3/ 34 محلة 906 / ز 20احمد مهاوي بطيالزاوية641
بغداد الكاظمية /تسلسل العقار 303 / 8 رقم االبواب1/17/ 6 ك 3 /5 بالقرب من مصرف بابل / فرع الكاظميةعمار عبد االميرمحمدالنطاق642
بغداد / جميلة / حي القدس / مقابل حسينية األنصار محلة 512 شارع 22 رقم المحل 1/ 54عماد شامل احمدالدماس643
بغداد / المنصور م/ 603 ش /14 رقم المحل 20 /عمارة رقم 5 رقم االبواب 20/ 1ماجد ابراهيم خالدالبائن644

بغداد / جميلة محلة / 514 ز/ 25 مبنى 2174 / 1/ 4 شارع مجزرة جميلةمرتضى محمد نحوالنحو645

بغداد / شارع الكفاح / طاطران / محلة 127 عمارة 25 رقم االبواب 55 تسلسل العقار 50 أ / 144علي ابو طالب عبد الواحدالبارع646

بغداد / محلة 114 رقم المحل /8 مجاور المتحف البغداديياسمين جاسم محمداالصحاب647

بغداد / شارع الرشيد م/ 108 ز / 59 فرع عكد الجامضياء محمد عباسجرمانه648
بغداد / آرادة خارج / المحلة او المقاطعة البوجمعة / تسلسل العقار 199 / 5 / رقم االبواب 48أ5 /5/ 6حسين ازهر عبد الغنيابابيل649
بغداد / الكرادة م/ 907 ز /31 رقم االبواب 15 س 10/10 تسلسل العقار 406 /11 البو شجاعنعمة عدنان نعمةاالمد650
بغداد /شارع الرشيد/الشورجة / محلة 110 باب االغا / بناية 80 /تسلسل العقار 805 رقم االبواب 224 شارع 4 / 17خالد حسن زاملالمشتل651

بغداد /الدورة حي الخورنق /شارع 62/ محلة 842 /زقاق 1/ عمارة 60 /القطعة 22 / 275 / المقاطعة 3علي محمد علي حسون المجال652

653
بغداد /الكاظمية / شارع التربية /محلة 421 / زقاق 7/ د 10/ ا رقم القطعة 1108 / 42 أسم المقاطعة قطانةحيدر زايد شلشالحسكة 

بغداد / الشورجة الدهانة في الطابق االول للعقار المرقم 159 / 158 رقم االبواب 28 / 17 / ط1منى زآي عبد الرسولالشماع654

بغداد /الكرادة داخل / شارع االورزدي / محلة 909 / شارع 23زينب آاظم حالوباآلس655

بغداد / آرادة داخل / محلة 909 ز39 بناية 102/ رقم المحل 14 ب /2/ 1حسين فندي حمدالصحيح656

بغداد / الرصافة /حي جميلة / م 522 /ز 26 قرب مصرف الرشيدوالء محمد حسنالصهباء657

بغداد / الكاظمية / شارع النواب م/411 رقم القطعة 303 / 8 شارع 18ذو الفقار بدري نوريالشذان658

بغداد / شارع السمؤل /عمارة وقف خان الباشا الصغيرسماء سعد محمدالذرب659
بغداد / شارع السعدون /الشارع الرئيسي / تسلسل العقار 323 / 448 بتاوينمنار عامر عبد الصاحبالمشوار660

بغداد / الكرادة /ساحة الحرية م 925 / ز25 رقم المحل 40 /15 تسلسل العقار 431 / 2صفاءعكلة هجولالمرغوب661

بغداد/ السيدية 1156/ 43/ 1 رقم االبواب اأ 4 / 22 /1 اسم العقاطعة (الخر)عالء سعيد آاظم العرندس662

بغداد / الكاظمية / سوق الذهبحسين عدنان عبد الحسينالوقار663

بغداد / شارع الرشيد سوق العسافي الطابق االول /باب االغا تسلسل العقار 1100رقم االبواب ج / 4 2نضال رشيد آريم الزاخر664

665
بغداد / الكرادة /مقابل شهادة الجنسية في الكرادة تسلسل العقار/273 / 8 رقم االبواب / مبنى 89 محلة / 907 / زقاق / ش 20جاسم محمد عبد الرحمنالبارق

بغداد / الحارثية / شارع الكندي / آرادة مريم تسلسل العقار 407 /1729 / محلة 211 ز3 طابق ارضي رقم المحل 4عادل أسماعيل أبراهيمالكرامة 666

بغداد / الحبيبية / م/ 537 / ز30/ رقم المحل   16 / 1 تسلسل العقاررقم القطعة 2 /1949فائزة فليح فنجانالسادح667



بغداد / االعظمية /م 312 /ز 11 مبنى رقم 58 / 36 قرب الجامعة العراقيةباسل حقي سليمانالبرواق668

بغداد / شارع الربيعي /مجمع الشراع  التجاري  /م/ 714ز /15 مبنى 4صادق جاسم جبرتعز669

بغداد / شارع فلسطين / تقاطع الصخرة /محلة 506 / زقاق 16 /محل 3سرمد محمد موسى القطار670

بغداد / الكرادة / حي الوحدة / محلة906 / شارع 21 الطابق االرضيقمر عبد المناف مسلطاألرقب671

بغداد / شارع فلسطين / تقاطع الصخرة  م /508 ز/ 13 ش /  14 تموزتسلسل العقار 5 / 1329عمار عادل علوانالمناسك672

بغداد / حي الكرادة / شارع 18 /م 909 / رقم االبواب 98 أ/ 5 / 1بان علي مطشرالمرقبات673

بغداد / الكاظمية / م 423 ز/ 68 رقم االبواب 3 ق / 57 / 21 / 19سعد حيدر اآبرالمحاسن674

بغداد / االعظمية / تسلسل العقار 1/ 3694 / 9 محلة الثعالبة رقم االبواب 2أ / 1مخلص شناوة عبد اهللالصندل675

بغداد / الرشيد / م 114 /ز 6/ خلف المتحف البغداديسرمد سعد محمدالعازم676

بغداد / شارع الكفاح الرئيسي / م 113 / ز 25 رقم االبواب 48 / 3آيالن خالد سعيد دهوك677

بغداد / الكاظمية / حي السالم م/ 865 / مقاطعة 3/ 865صفاء جاسم محمدالصائب678

بغداد / الكفاح / م 127 /شارع 22 تسلسل العقار 268 / 1 رقم االبواب أ/ 50/ 51زهراء نجم الدين عبد الحسينالربى679

بغداد / آمب سارة / حي الرياض /م 910 ز 42 بناية (جنة الهدى )رقم 18 تسلسل العقار 161 / 2321مهدي عبد الصاحب قاسمالمرقاب680

بغداد / الكاظمية م 425 /ز 5 قرب ساحة العروبة بناية فندق قصر الكاظمية رقم االقطعة 1308 / 5سلمان محمد علي حيدرالنيشان681

بغداد / الكرادة داخل /مجاور مصرف الرشيد فرع ارخيته /م 901 /ز 21 /محل 9 .حنان محمود اسوديالكفة682

بغداد / الكفاح /م 125 / ش 22 / العمارة 55/ 4 ط 2  /الشورجة / بورصة السكايرعقيل آاظم لعيبيالعطشان683

بغداد/ الكرادة / تقاطع المسبح / رقم القطعة 377 / 727 محلة 903 مقاطعة / البتاوين .حيدر طارق عبد الجبارالعقول684

بغداد / السنك خلف المصرف الصناعي / داخل قيصرية تجارية رقم القطعة / 235 /م 104 /ز18 محل 65 /235.شعيب علي غالب خزعلالفطنة685

بغداد / الكفاح م  127 / ز 25 / رقم االبواب 28/ 1 .حيدر محمد سليمانالمرتفع686

بغداد / البتاوين / م 101 /ز 31 /رقم المحل 48 /2/ 1.عمر أحمد شاآرالمارد687

بغداد / مدينة الصدر / االورفلي قرب مستشفى الزهراء / رقم القطعة 4/ 66466عباس عويد ابراهيم التروية688

بغداد / الشورجة / مجمع آريم صحبت للكهربائيات رقم القطعة 577 /6 رقم االبواب ر40 /ب/ 11 /178عباس حميد آريمالمجتبى689

690
بغداد / حي المعامل طريق بعقوبة القديم / م 777 /ز 12 / شارع 77 تسلسل العقار 2/ 1243 رقم القطعة 17عدنان علي عبودالمحترف

بغداد / شارع الربيعي /م 714 / ش 15 تسلسل العقار 4/ 11459 رقم المحل 8/ 42علي حسين علياألنصار691

بغداد / الكرادة / شارع الصناعة مجمع النعمان التجاري م/ 906 / ز21 رقم المحل /91أ/5/ 26أحمد خليل أبراهيمالطارق692

بغداد/ الكرادة الشرقية / شارع االورزدي / م 907 / رقم االبواب 503 / ب32فاتن قاسم شمخيالكنانة693

بغداد / الكفاح مجاورسوق (السكائر) تسلسل العقار رقم القطعة 117 / 2 طاطران اسم المحلة او المقاطعة االبواب 172 / 155فريدة مراد عباسقزانية694



695
بغداد/ البياع/ محلة 817/ ز 26 / رقم االبواب أ 229/ تسلسل العقار/ رقم القطعة 281عادل علي  مؤنسالبراح

بغداد/ الكاظمية/ العقار رقم 149/ 123رقم االبواب 5/ 3/ 105 قرب فندق نعمان م/411 ز42 د/11صابرين عبد المحسن حسينالذآير696

بغداد/ الشورجة / الدهانة م / 108 ز/ 51 / بناية 24 جعفر عواد آاظمالمظلة697
بغداد / حي زيونة / شارع الربيعي / الفرع المجاور لمول االمير سرمد احمد آريمالترتيل698
بغداد  / آرادة / ساحة الواثق / م 904 / ز17 / باب 19 أ / د / 21 مناف طالب عبد الكريماألآليل699

بغداد / الكفاح / شارع الملك غازي مجمع الكفاح م / 127 ز / 25 بناية 65/ 19 / رقم القطعة 61 / 1 / رقم االبواب 94 / ص 16 / 140سهام علي مهاويالمساواة700

بغداد / جميلة الصناعية / شارع المعامل / م 514 ز/ 48 محل 14/ 1 ذآرى محمد عليالطائرة701

بغداد /السنك / عمارة العاني ط2 /   503 رقم القطعة 134 / 20 / ابواب 26 / ج/ 25 / 233  .همام فارس يحيىالوآب702

بغداد / آرادة داخل م / 909 ز/ 29 رقم االبواب 8 ط 9 / 11 حنان آاظم أحمدالغراس703

بغداد/ الرصافة / الشورجة محلة رأس القرية رقم العقار 275رقم االبوب 176 /3 ج مجمع روز التجاري الطابق االولعبد موجود محمد ابراهيمالوتين704

بغداد / شارع الكفاح/ م 125  /ش 25 / العمارة 48 / 55 ط 2/ الشورجة / بورصة اسكائرسميرقمبر خضيراألصهب705
بغداد / الرصافة / بغداد الجديدة على الشارع العام م/ 727  ش/77  محل 143 / 4 بهاء زهير عبد اهللالمنديل706

بغداد / الكرادة خارج / عمارة الورآا ء /م 929 / ز29 مبنى 94 /الطابق االول علي محمد حماديالجنائن 707
بغداد /الحارثية / م / 211 ز/ 6 / بناية 2 / اسم المقاطعة آرادة مريم / رقم االبواب 1/ أ9 /  19 تسلسل العقار 407 / 1282حارث خالد ماضيالصويفية708
بغداد/ العرصات / م 929 /ز 21 / شارع رقم 30 / 574 رقم المحل 3محمد صالح فرج الجزيل709

بغداد / الكرخ / المنصور /م 605 / ش 13 / رقم القطعة 7/ 24  بسام عدنان  محمدالمتاح 710
بغداد / شارع الكفاح /م 125 / ش 25 رقم القطعة /54 /155 في منطقة الشورجةصادق  جلوب حسينالمبين711
بغداد/ شارع السمؤول / عمارة وقف خان الباشا الصغير/م 110 / ز 27 سعيد عزيز قادراالبها712

بغداد/ حي الوحدة / م 904 / ش 17 / بناية 20 محمود حسين لعيبيالندبة713

بغداد / العرصات / مقابل مطعم الالذقية / بالقرب من شرآة آورك لالتصاالتمحمد سعدي فرمانالقدموس714

715
بغداد / شارع فلسطين /تسلسل العقار 3 /2623 أ4 رقم القطعة 3 محل 2623 /3 /3أ4 قرب جسر ساحة بيروتميثم آاظم مرجاحالقفان

716
بغداد / شارع فلسطين /خلف الجامعة المستنصرية/ م 502/  ش 11 / تسلسل العقار 2550 أ / 3 /3آيالن فؤائد جاسمالخفايا

بغداد / مجمع المشن / حي سارة خاتون / رقم المحل 146 / 4 1غفار رحيم جاريالتمام717

718
بغداد / البلديات / م 738/ ز 39 /د 23 / 1 رقم القطعة 13/ 675 محلة اوالمقاطعة 15سمير صالح مهديالعطر

بغداد/ الرصافة / جميلة الصناعية / شارع حسينية االنصار/ م 514 / ز 53 / ش 21 عبد الرحمن حسن آاظمالجهر719

بغداد / السعدون / رقم القطعة 303 /2 البتاوين / رقم االبواب / ب10/ 17/ 1اسراء سمير عبد عليالجاد720

بغداد/ الكاظمية / العطيفية / رقم القطعة 303 / /18 رقم االبواب 1احمد غانم حسنالصندوق721

بغداد / شارع جميلة الصناعية / ش الحسينية / تسلسل العقار المرقم 45 / م 514 / ش 21خضير تاية عباسالسرداب722

بغداد/ السعدون / تسلسل العقار 303 / 2 بتاوين.عبد الحسن عبد الزهرة شنيتالفخامة723



بغداد / الكفاح / تسلسل العقار 52 ب / 155 رقم االبواب 52 ب / 55 م / 125 عبد الرحيم آريم عيدانالعذراء724

بغداد / آرادة داخل / شارع االورزدي / تسلسل العقار 673 / البو جمعة / رقم االبواب 44 أ/ 6معن عبد الصاحب عليالمنشأ725

بغداد / ساحة الخالني وبالقرب من مصرف الرافدين وفي الطابق الرابع للبناية المرقمة 5 / 4/ 226حسن خزعل محمدالعمالق726

بغداد / زيونة / حي المثنى ش15 / م 712 / بناية 63 رقم المحل 59 ب 24 / 61 محمد عصام عبد الحافظاالستمرار727

بغداد/ الرصافة/عكد النصاري/ رقم االبواب الدهانة /تسلسل العقار اورقم القطعة 11 / 77 أعلي ابراهيم بريسماالقسام728

729
بغداد / المشتل/ تسلسل العقار 14 /  رقم القطعة 747 / 7 / مقاطعة 14 فاضل عبد النبي عسكرالرداء

730
بغداد / عرصات الهندية/ مجمع الواسط التجاري /ى/ حي بابل رقم العقار 332 / 6 ش 30 / رقم البناية 108 / شقة رقم 7حسن علي هاديالمقتنى

731
بغداد / جميلة / شارع حسينية االنصار/ رقم القطعة 1/ 3981 اسم المقاطعة / 4 وزيريةايهاب محمد ساميالصليل

732
بغداد / آرادة داخل / م 901 / ز 59 /رقم العقار 350 / 1 البو جمعةساهرة ابراهيم جبرالميالء

733
بغداد / جميلة / ش 71 القدس / محلة 516 / ز 22 / د 87 /5 /تسلسل العقار 1 / 1299 / 4جودة جاسم محمدالرغائب

734
بغداد/ البتاوين/ شارع 9 / محلة 102/ بناية 179 / رقم القطعة 219 / 326 / رقم 19 / آ/ 1/ 2احمد قيصرعبد الرزاقالشرع

735
بغداد / جميلة / مقابل مصرف الرافدين رقم القطعة 4/ 49355 اسم المقاطعة 4 وزيرية رقم االبواب 4 أ/ 14 / 58غزوان ابراهيم خلليلاألرود

736
بغداد / الكاظمية / قطانة رقم القطعة 807 / 14 باب المراد / رقم االبواب 122 / 72موفق عبود عبد االميرالمحفظة

737
بغداد / الكرخ/ رقم القطعة 3/ 1 223 / م 20 رقم االبواب 4/ 114 / حي الجامعةرائد فاضل دهريالضالع

738
بغداد / الحارثية / حي الكندي / م 211/ ش 5 / مبنى رقم 2 تسلسل 46 / 1 قرب مصرف بغدادعلي فارس محسنالوجر

739
بغداد / الشعلة / رقم االبواب 32 / 8/ 8/ المشيد على العقار المرقم 5/ 5790 م 22زينب سالم غاليالسرهد

740
بغداد / الكاظمية / العطيفية / شارع الدامرجي/  م 407 / ز 4 / مبنى رقم(5 1) رقم القطعة 159 / 790سعد محمود رضااللباب

741
بغداد / العامرية / شارع العمل الشعبي / رقم العقار 1 / 4979 / أسم المقاطعة 18 عامرية محل 1 / 81سعد محمود رضاآرفورد

742
بغداد / الرصافة / الكرادة داخل / قرب محطة وقود ابو أقالم / م 901 / عمارة 57 / رقم االبواب 13توحيد توفيق حمزةاالعتاب

743
بغداد / شارع سلمان فائق / ساحة الواثق مقابل مصرف آردستانعباس علي ناجيالفريد



744
بغداد/الرصافة  / شارع فلسطين / رقم القطعة1668 / 5/ 3 / مقاطعة الوزيرية  / رقم االبواب 5/ 2751 / م3مهند خضر عطوانذمار

745
بغداد / مدينة الصدر / مجمع عالء الدين التجاري / سوق االولى رقم البناية 4 / 67 وزيرية محل رقم 4علي حسين آاظمالحاصد

بغداد / حي الوحدة / م 906 / ش 21 / د 28 / 1احمد جبار حسينالسائغ746

بغداد / الكرادة خارج / م 905 / ز 9 / رقم االبواب 1حيدر عبد الحميد عبد اهللالقلب747

بغداد / الرصافة / شارع الرشيد / باب اآلغا / م 251 ب- 3 / عقار رقم 503رفعت حسن حافظالخيوط748

بغداد / المنصور / الداودي / م 611 / عمارة 83 رقم االبواب 26 أ5 /2 - رقم القطعة 8/ 180عبد الحميد مجيد علياالمتنان749

بغداد / المنصور/ حي المتنبي / م 605 / ز 12 /رقم المحل 15 / مجاور مصرف الرافدينحسن محمد محمودالخصوص750

بغداد / شارع الربيعي 0عمران فاضل عليالدثور751

بغداد / الكاظمية / العطيفية / شارع النواب قرب فندق العكيلي م / 411 / ز 3-5 -6 تسلسل العقار/ 303 /8داود ي سلمان شاطيالعدسة752

بغداد / زيونة / شارع الربيعي م 714 / ز 53 مبنى 60 تسلسل العقار 4 / 22388 مقاطعة مزرعة حمدي رقم االبواب 180 أ/ 7آريم صعيب مهديالبرجس753

بغداد / الكفاح / م 127 / ش 22 / رقم البناية 50 / 151صباح نوري حسينالذوق754

755
بغداد / الكرخ / آرادة مريم / الحارثية / ش الكندي / م 211 / ز 3 / رقم العمارة 10 / 1 رقم القطعة 407 / 1730 الطابق االول رقم االبواب 2 بزيد صائب رضاالحلقة

بغداد / حي بابل / تسلسل العقار 8/ 2 9 رقم المقاطعة 327 / 227 ز 4 /د 3اسيل خلف حسونالرزيم756

757
بغداد / حي بابل / م 929 /ش 18 / رقم االبواب 348 / 1سامان خليل سيف اهللاالبسل

758
بغداد/ الرصافة / الكفاح شارع الملك غازي / شورجة الكفاح / مقاطعة حنون تسلسل العقار 64 / 140 قرب مصرف سومر التجاريعباس وحيد محمودالدجيلية

بغداد/ الكرخ/ 19 غزالية / رقم القطعة 3/ 2749 / م 651 / ز 77/ د 36 / رقم االبواب  3احمد عبد الرزاق احمدالشورى759

بغداد / زيونة شارع الربيعي بناية دريم مول / رقم العقار4 / 11517 / م 15 مزرعة حمدي رقم االبواب 35 /69 أ / 61هالة ايمن صادقاالصف760

بغداد / المشتل / شارع الجامعة محلة 729 / ز 66 رقم المحل 2 / 11 / رقم القطعة 7 / 3218 م 14/ اسم المقاطعة الوزيرية - الغزالية / رقم االبواب 7 أ 4/ 15علي صبري سلمانالتحصيل761

بغداد / حي البيضاء / محلة 323 رقم القطعة 5 / 1253 المقاطعة / 4 وزيريةمحمد عبد العزيز جاسمالصحن762

بغداد / حي آور / المقاطعة الصليخ / تسلسل العقار 4/ 556 /5 / م 327 / ش 30 / د 35مصطفى هاشم ذجرالتردد763

بغداد / الكرخ /اليرموك / محلة / 616 / تسلسل العقار 8/ 8081 رقم المقاطعة / 20 داودي / رقم االبواب 87 ب 3/ 23نضال جاسم محيالسياق764

بغداد / الرصافة زيونة شارع الربيعي مجمع الشراع تسلسل العقار 4/ 1421 رقم القطعة 11 المقاطعة مزرعة حمدي رقم االبواب 191 ج / 2 / 62حسام عالء نعمةالعصفور765

بغداد / الرصافة / شارع فلسطين / رقم القطعة 5/ 2931 م3 المقاطعة / 4 وزيرية محلة 508 / ش 16 / مبنى 45 /محل أ9صالح عبد الحسن آاظمالقرين766



بغداد / الكاظمية /العطيفية رقم القطعة 70 / 68 / شارع اآد / رقم االبواب 4/ 7 أ/ 11احمد ياس خضيرالتغيير767

بغداد / الكفاح / م 115 / 274/ 3 طاطرانعالء حقي أسماعيلالجوز768

بغداد / مدينة الصدر / الكيارة / رقم االبواب 29/ 20/ 8 6 / رقم القطعة /4/ 54575 / رقم المقاطعة /4 وزيريةأرآان جبار مهلهلالمسافة769

بغداد/ الرصافة  / تسلسل العقار 241 /1 الزوية تقاطع الدآتور العطارمحمد  شريف عبد الحسينالحزام770

بغداد / مول المنصور/ المحل المرقم 4/ طابق االول / رقم القطعة 7275 / 7 / 20 / داودي .علي جميل مشرفالنسق771

بغداد / حي السعدون / قرب ساحة النصر / مجاور فندق دجلة / ز 15/ م101 /رقم المحل 9/ 62 رقم القطعة 48/ 43حيدر عبد المحسن داودالهالة772

بغداد / الحارثية / بداية شارع الكندي مقابل مول الحارثية بتسلسل العقار رقم القطعة 407 / 1043  اسم المحلة الحارثية رقم االبواب 211 / 21نوال عبد اهللا محمدالهدنة773

بغداد / البتاوين / سوق بغداد الصناعي / قرب مجمع الوسام لالدوات االحتياطية /م 101 / ز 25 / محل رقم 35 /4عمار عبد الحسين عليالطوفان774

بغداد / زيونة / مجمع الشراع التجاري / تسلسل العقار رقم القطعة / 4 / اسم المحلة او المقاطعة / 714 / ش / 15 رقم االبواب / 104 / 191 ب 8/ 62سرمد آامل عبد الهاديالشذى775

بغداد / زيونة / دريم مول / تسلسل العقار رقم القطعة /4/ 11517 اسم المحلة 11 مزرعة حمدي رقم االبواب 57 ط 3حسين ارحيم مسلمالرفاء776

بغداد / الشورجة / شارع الرشيد / باب االغا محلة  273 / شارع 18/ 1حامد حاتم ضيدانالناقل777

بغداد / الحارثية / م 211 / ز 13 رقم االبواب 32 أ2 / 3 مقاطعة / آرادة مريم علي ثائر ثامرالكرز778

بغداد / آرادة / قرب مصرف الشمال / رقم القطعة 375 / 306 رقم االبواب 21 / 65 آحيدر ارحيم جاسمالغيوم779

بغداد / الحارثية / شارع الكندي / رقم القطعة 407 / 111 / المقاطعة آرادة مريم 0محمد فارس طه سفاوي780

بغداد / الطالبية / شارع صفي الدين الحلي / م 314  / ش 29 رقم القطعة 1/ 3036 ساحة 83 بشار جاسم جمعة السوالء781

بغداد / الكرخ / القادسية / م 602 / ز 12 / ش 11 بناية 14 /رقم االبواب 102 / أ 3 / 4 احمد علي محمودالعقان782

بغداد / شارع الميكانيك / تسلسل العقار 18/ 2123 / رقم المقاطعة الدورة / م 834 رقم االبواب 6عمار عباس رضاالسارح783

بغداد/ الرصافة / عكد النصارى / المحلة او المقاطعة راس القرية /م 108 /ز 27/ رقم االبواب 1/ 2ابراهيم سامي عباساالفئدة784

بغداد / الكاظمية شارع اآد / م 413 / ز 17 / د 19/ تسلسل العقار4 /رقم القطعة 2اسم المقاطعة العطيفيةعلي حسين عليالغنج785

بغداد / شارع النهر / اسم المقاطعة / راس القرية / رقم القطعة  1/ 546 / م 110 / ز45 داخل بناية الدرعلي احمد عبد السادةالشفع786

بغداد/ الرصافة / شارع الكفاح / 642 سراج الدين 5 / م 123 / ز 25 / ب 8سناء علي محمدسفاجة787

بغداد / شارع الربيعي/ نفق الشرطة / رقم االبواب 24 / 20/ 1 اسم المقاطعة الداودي / رقم القطعة 4477/ 8 / 20رائد رياض عباسمضايا788

بغداد / شارع النضال/ تسلسل العقار 306 رقم القطعة 323 / 1163اآرم فؤاد محمد عليالتالد789

بغداد / الرصافة/ زيونة / شارع الربيعي محلة 714 / زقاق 53هدى مفيد نايفاالمثولة790

بغداد/ شارع الكفاح /مجمع الكفاح م / عبيد 94 ص 31 رقم المحل 140 رقم القطعة 61  / 1محمود ميرك محمودجونية791



بغداد / مجمع الكفاح / شارع الكفاح /م 127 / ز 25 / رقم القطعة 61 / 1 رقم االبواب 94 / ص 17حيدر محمد حميدالمقربون792

بغداد/ حي البيضاء وفي شارع عام وبالقرب من مسبح الصفا رقم القطعة 7/ 3729 اسم المحلة او المقاطعة / 5 صليخ رقم االربواب 3729 / 7/ 5خالد زغير حسينالظامر793

بغداد/ الشعب / حي عدن رقم القطعة 1/ 4873 رقم المقاطعة 9 / ثعالبة رقم االبواب 4873 أ/ 1/ 9 مقابل محطة تعبئة وقود حي عدنجعفرعبدالكاظم رحيمةالعبارة794

بغداد / شارع الجمهوري / ساحة الوثبة / ش 1 / م 104 / ز 1 محل 8خالد هاوي شعالنالزنبقة795

بغداد / شارع الكفاح / م 127 / ز 25 رقم االبواب 94 / ص 3 / رقم المحل 13/ 65ماهر جمال وهيبالمجتهد796

بغداد / آرادة داخل م 901 / ش13 رقم المحل 1289 بالقرب من شرآة الجواد للصرافة وشرآة الشذر للصرافة ومصرف الرشيد فرع ارخيتة .محمد رياض براخاسالرأفة797

بغداد / السيدية / الشارع العام / م 823 / تسلسل العقار / 78 / 10/ 1داود  سلمان سليمالميزان الذهبي798

بغداد / الكرادة / ساحة الواثق / شارع سلمان فائق /م 902 / ز 14 / رقم االبواب 5احمد عبد المجيد جمعةالتعاقب799

بغداد / مدينة الصدر / قطاع 10 / م 527 / ش 26 / عقار رقم 4 / 7621 بالقرب من ساحة (55)نور جواد مطرالجميرة800

بغداد / حي الرشيد / قاطر خانة / م 104 / ز 74 / مبنى 28 / 7 / 195حيدر آريم عبد االميرالوردة البيضاء801

بغداد/ الرصافة / شارع العام / حبيبية / رقم القطعة 8 / 145 مقاطعة / 15 بزاير الفضيلية رقم االبواب 7/ 8/ 15عقيلة محسن محمدالمح802

بغداد/ مدينة الصدر / تسلسل العقار 4/ 64275 / م / 4 وزيرية رقم االبواب 1 / 25 / 79 / م . الصدرعلي جبر هاشمالكثير803

بغداد / اسم المقاطعة او المحلة / 20 الداودي / تسلسل العقار 8 / 129 / رقم االبواب 66 / 2محمد بسام ذنونأالغيد804

بغداد / الرصافة / الكفاح شارع الملك غازي / شورجة الكفاح / مجمع الكفاح التجاريعماد محمد سعيدالسماسم805

806
بغداد / شارع الكفاح / مقابل بورصة الكفاح لبيع وشراء العملة / محلة 125 / زقاق 11 / رقم االبواب 51 / ب  144 /عذراء ناظم خلفالتواد

بغداد / الشرطة الرابعة / شارع السياب / محلة  857 / محل  1173 / 4 أ 3 بالقرب من السوق التجاريمصطفى عماد خضيراالفكار807

بغداد / الرصافة / شارع الكفاح / م 113 / ز 57 / بناية 193 / رقم القطعة 35ج/ 164حيدر نوري عبد االميرالودق808

بغداد/ حي الجهاد محلة 887 / شارع16 / رقم المحل 1/ 65 / رقم المقاطعة 18 العامرية رقم االبواب  61388 رقم القطعة 6/ 1388علي زاهد عبد عليالنجالء809

بغداد /الشورجة /  شارع الرشيد /باب االغا / عمارة الهاشمي / تسلسل العقار رقم القطعة 473 باب االغاناجح شمخي جبرالوغب810

بغداد / الرصافة / شارع الكفاح /شورجة الكفاح / قرب مصرف سومر آزاد فريدون محمدالطويلة811

بغداد / شارع فلسطين / ساحة النادي االخا ء الترآماني / رقم القطعة 3/ 2154 رقم المقاطعة 3آريم رزيج رحيمةالموسوم812

بغداد/ حي حطين /شارع االطباء / قرب نفق الشرطة / م 620 / ز 4 / م 17 / 1 / تسلسل العقار 8 / 3132محمد عبد الجبار ابراهيماليزن813

بغداد/ لكرخ/ العامرية / شارع الرفاعي / م 634 / ش 34 / رقم االبواب 1 / باب اسم المقاطعة (18 / العامرية )عصام محمد عباسالخدن814

بغداد/ الرصافة / تسلسل العقار 1 / 101 اسم المحلة الدشتي باب االغا/ رقم 3 أ/ 109 سليم عبد المطلب علي العقبان815

بغداد/ الرصافة / شارع الملك غازي / م 123 / ز 25  مقابل شرآتي  القصيم والسفاجةمهدي حميد محمد االقصر816



بغداد/ الكرخ / العامرية / شارع العمل الشعبي /م 632 / ش 36 / رقم القطعة 600 / 3 رقم االبواب 6000 / 6 / 18 اسم المقاطعة(العامرية )علي منذر حسنالتفاحة817

بغداد / اسم المحلة / حي بابل /عمارة الورآاء  / م 929 / ش 18 / رقم القطعة 332 / 77  رقم االبواب 348/ 1فراس صبيح جبرسناو818

بغداد/ االعظمية / حي الربيع / الكريعات / م 332 تسلسل العقار رقم القطعة 407 هاني ابراهيم حسن العهاد819

بغداد / جميلة الصناعية رقم القطعة 4 / 55394 قرب محطة آهرباء الرصافة / فرع جميلة مصطفى ياسين خليلالدهاء820

بغداد/ الكرخ / السيدية/ رقم القطعة 43 / 1156 خالد عبود محمدالنقال821

بغداد/ زيونة / شارع الربيعي / عمارة سنتر زيونة  ط 3 علي عبد الرحمن منغرالسربال822

بغداد / الكرخ / نفق الشرطة / حي حطين / م 620 / شارع 1 / رقم المحل 1 أ / 7 /22 اسم المقاطعة (20 / الداوودي)سميرة عدنان عبد الكريمالهليوم823

بغداد / الرصافي /  تسلسل العقاراو رقم القطعة 38/ امام طه / محل 17 أ / 9 ر 108 .محمد حميد آريم السويس824

بغداد / الرصافة / تسلسل العقار 14/ 341 رقم القطعة 14 بزاز الفضيلية رقم االبواب 7انعام شاآر محمودالمطاف825

بغداد/ الكرادة / حي الوحدة / م 906 / ز 14 / رقم 65 ب / 3صادق جمعة شيخالوالية826

بغداد/ آرادة داخل/محلة 901 / ز 59 مبني 150 / 1 رقم القطعة 350 / 1.عبير آاظم جاسم قانا827

بغداد / الجمهوري / م 113 ز 69 قرب مصرف الرشيد / السباع جاسم صدام محمد الرخاء828

بغداد / الكرادة / رقم القطعة 377 / 442 / حي الوحدة / رقم االبواب 14أ / 5 / 26 / م 904 / ز 58 / عمارةالصفاءامين شمو خدرزاخو829

بغداد / الرصافة / زيونة / شارع الربيعي تسلسل العقار 11421 / مقاطعة مزرعة حمدي رقم االبواب 201 / 191/ ج / 62ليث سلمان حسنالخطاب830

بغداد/ شارع الكفاح /مجمع شرآات الصرافة / تسلسل عقار رقم القطعة 61 / 1 / م عبيد / رقم االبواب 140 / 94 / ص / 27 يقع داخل مجمع الشرآاتنوال لفتة حسنالربد831

بغداد / المشتل /  م 729 / ز 66 / مبنى 1/ 23 رقم االبواب 1مهند مهدي شاآر الحجار832

بغداد/ شارع الكفاح / مجمع الكفاح لشرآات الصرافة محلة عبيد 94 ص 31 رقم المحل 140 رقم القطعة 61 / 1 سوق بورصة السكايرجعفرفيصل خضيرسوران833

بغداد/ الشعب حي اور / م 667 / ز 25 رقم المحل 3/ 6/ 5 قطعة رقم 6/ 2613 مقاطعة صليخنجاح غازي عزيزاللبوة834

بغداد\ شارع الربيعي / مزرعة حمدي / بالقرب من مصرف الرافدين فرع زيونة علي احمد علوانالنقار835

بغداد /ساحة الوثبة / بناية المصرف العراقي االسالمي زامل غانم حسوني السابك 836

بغداد / الحارثية / م 211 / ز 5 / رقم المحل 11 رقم القطعة 1733 / 407 / آرادة مريم / رقم االبواب 81  / 20 / ج 6محمد شاآر عبد اهللاليمان837

بغداد/ الرصافي/ رقم العقار 164 محلة جديد حسن باشا / رقم المحل بالقرب من المتحف البغداديعلي آشيش بحت الخزاعيالمشتاق838

بغداد / الحارثية / سوق البورصة عمارة الشروق التجارية  الطابق االول رقم القطعة 407 / 1733 رقم االبواب 81 ج 13 / 20زيد ثامر فهدالقند839

بغداد / مدينة الصدر / رقم االبواب 35/ 8/ 67  رقم القطعة 4/ 53281 / م 4 وزيريةوليد سلمان داودالرصافه840



بغداد / شارع فلسطين/ رقم القطعة 3 / 2314 / م 3 / وزيرية / محلة  502 زقاق 14 ابواب 72محمد عبد حسين وهيبالميثم841

بغداد /المنصور / شارع احمد عرابي / مقابل االسواق المرآزية المنصور / م 603 / تسلسل العقار 4 / 1325رقم االبواب 40/ 2/ 3 أسميرة عبد الرسول احمدالطليعة842

بغداد / الشعلة / 454 / 11 / د- 113 / ز-11 / تسلسل العقار5/ 1523 رقم القطعة / 22 صابياتفاضل آافي آاظمالتكاتف843

بغداد/ البتاوين /م 102 / ش 72 / رقم القطعة 159 / 167 رقم االبواب 65 محل 20/ 21رؤى سلمان عبد الرحيم الغوطة844

بغداد / الرصافة / شارع الجمهوري / خلف عمارة الكناني رقم القطعة 155 الدهانة اسم المقاطعة 11 و12 / 24/ م 108عالء رحمن شنانالمأثر845

بغداد/ شارع الرشيد / مقابل خان مرجان / خلف البنك العراقي / م 110 / ز 27 / ط 1 تسلسل العقار 30 / 7/  24محمد رحيمه حيدرالوجناء846

بغداد / عرصات الهندية / تسلسل العقار 332/ 266 / م 929 / ش 30 / رقم االبواب 515 ب 5/ 1 داخل مجمع تجاريمحمد حسن اآرمالوبد847

بغداد / الكرادة الشرقية / البو جمعة / رقم القطعة 332 / 39 بالقرب من ماآس مول صاحب عبد االمير عبد الصاحب اللجين848

بغداد / حي آرادة / ساحة آهرمانة / م 901  / ش 12 /محل رقم 8/ 2 جالل جاسم محمد المصابيح 849

بغداد/ الرصافة / آرادة خارج / شارع العطار تسلسل العقار 139 /165 /زقاق 11 / بناية 12 / محل 3هدير احمد حسابالسدوف850

بغداد/ زيونة / شارع الربيعي / دريم مول ط2 تسلسل العقار رقم 4/ 11517 اسم المحلة مزرعة حمدي رقم االبواب 41/ 169 يقع بالقرب من مصرف اشورلؤي مهدي صالحالقوابص851

بغداد / حي اور / م 325 / د 163 / تسلسل العقار 6/ 1958 شارع 25 تقع علي شارع عاموائل عبد العباس محمدالجليس852

بغداد/ الرصافة / بغداد الجديدة الشارع العام / محلة 706 / شارع 77 / بناية 156 / محل 3حسين حميد سعدالخشباء 853

بغداد / شارع النهر / وقرب مصرف الرشيد ومصرف الرافدين وقرب البنك المزآري العراقيعلي حميد عبد اهللا االآابر854

بغداد / زيونة / شارع الربيعي / قرب مصرف الرافدين / تسلسل العقار رقم 4/ 22388 رقم المقاطعة / 11 رقم االبواب 180 / م 714 / ز 53 مبنى 60محمد اسماعيل رضاالناشر855

بغداد / شارع السعدون / مقابل محطة تعبئة السعدون / الجندي المجهول / م 102 / ز 9 بناية 179 مقابل المصرف العراقيعدوية محسن حسنالسنار856

بغداد/ الحارثية رقم القطعة 407 / 211 آرادة مريم 16/ 18/ 17 /1سوق البورصة خلف المولعمار عماد جميل الكفاف857

بغداد/ حي حطين / رقم القطعة 8/ 4494 المقاطعة 20 الداودي / محلة 618 محل رقم 59أ بالقرب من مصرف دار السالممحمد سرحان زغيرالمحتفد858

بغداد / الكرخ / شارع الربيع/ حي الجامعة / قرب شرآة زين لالتصاالل / محلة 629 / شارع 24 / مبنى 121 / 1 رقم االبواب 114 /4 اسم المقاطعة الداوودياثير خليل ابراهيمالقيم859

بغداد / االعظمية / حي المغرب /محلة 302 / زقاق 98 / 170 / 64 نجيب باشامهند رعد ابراهيم السدن860

بغداد/ حي بابل / محلة 908 / زقاق 99 مبني 148 رقم االبواب أ/ 21 تسلسل العقار 161 / 1155زيد شاآر عبد الوميض861

بغداد/ حي المستنصرية / شارع فلسطين / م 502 / ز 14 / ابواب أ 2 تسلسل العقار رقم القطعة 3/ 2314 / 3/ أ 2 وزيرية /ابواب 72جواد عبد الكاظم شغاتيالفيفاء862

بغداد/ الرصافة /زيونة / شارع الربيعي / عمارة دريم مول الطابق الثاني رقم المقاطعة 4/ 1517 رقم االبواب 69 / م/ /65 / 61احمد آاظم مسلمالسميدع863

بغداد / شارع الرشيد / محلة رأس القرية / عمارة االحرار تسلسل العقار رقم القطعة 816 / 1 رقم االبواب / سرداب 6سناء حسان فياضالدرز864



بغداد / االعظمية / م 308 / ز 5 / د 1/ 10  رقم القطعة 19/ 5 اسم المحلة13 توفيق سكر جعفر اللفيف865

بغداد / الشورجة / شارع السمؤول/ عمارة خان باشا الصغير محل رقم 21/ أ / 32 / 240صباح يوسف مناتي الزاف866

بغداد / الكرخ / الحارثية / اسم المحلة آرادة مريم / تسلسل العقار 407 / 111 / رقم االبواب هـ 9 / داخل مجمع الحارثية ط 4ضياء وحيد عبد الرحيمالقصمل867

بغداد/ الكرخ / م 616 / ز 20 / رقم االبواب / 8 / اسم المقاطعة / 20 الداودي / رقم القطعة / 8/ 276  / تقاطع االردنعمر ابراهيم محمدالرسن868

بغداد / الكرخ / الحارثية / حي الكندي /مقاطعة آرادة مريم/محلة 211 / ز3 / بناية 16 رقم القطعة 407 / 200 / رقم االبواب 6 ب 28/ 17/ 1 داخل عمارة الزهور مقابل المولابراهيم حسن نشميالعفيف869

بغداد /شارع الكفاح الرئيسي / مجمع الكفاح / م 127 ز 25 تسلسل العقار رقم القطعة 61 / 1 عبيد اسم المحلة او المقاطعة 94 ص 29حسن سلطان آاظمجريشان870

871
بغداد / السيدية / الشارع التجاري / الخر / 1/ تسلسل العقار رقم القطعة 43 / 2157 / رقم االبواب / 8بثينة حسين عيسىالمراد

بغداد / آرادة خارج / محلة 929 / شارع 18 / بناية 636 / تسلسل المحل 1يوسف سامي جاسم القيقب872

بغداد/  المنصور 14 رمضان/ شارع 443 تسلسل 20/ 92 /محلة 613 / زقاق 18   مصطفى مدحت حاجم المزن873

بغداد / حي المغرب / م 301 /  ز 34 / بناية 6 / اسم  المقاطعة  75/ 761 رقم االبواب 37 / 41 أ 2مصطفى سلمان عبيدالطفيف874

بغداد/ الوزيرية / م 301 / ز 9 /  رقم القطعة 7/ 9 رقم االبواب أ2 مقابل آلية التربية وسام فاضل عبيد النواس 875

بغداد / الشورجة / شارع السمؤل / عمارة الباشا الكبير / ط1 / دآان 17 /12/ 240 قيس لطيف اسماعيل اليقق876

بغداد / شارع الرشيد/ شارع السمؤل / عمارة خان الباشا الكبير محل 17                      قتيبة عارف لطيف الطائق877

بغداد /الكرادة داخل/ محلة  905 / زقاق 19 / رقم االبواب 62/ 1/ 22 بالقرب من شرآة السماح فراس مهدي عبود الهيف878

بغداد / شارع الرشيد/ شارع السمؤل / عمارة خان الباشا الصغير / رقم الدآان 31/ 15 / 240 محلة 7/ 16احمد اسماعيل جابرالشهيق879

بغداد / شارع السمؤل عمارة خان الباشا الكبير / محل  17 / ج رقم  13/ 240 سعدي عبد االمير محمد الحجاب 880

بغداد / الكاظمية / شارع اآد  تسلسل العقار 70 / 68 رقم االبواب 6/ 7أ / 11 ستار جبار عاتي السفرجل881

بغداد / البلديات / نهاية الشارع الرئيسي (االمن العامة ) تسلسل العقار 14 / 22 رقم القطعة / 15 اسم المقاطعة بزايز الفضيليةعلي عماد مهدياللين882

بغداد / جميلة الصناعية / شارع الوسيلة / محلة 514 زقاق 8  محل 4 رقم القطعة 6808 / المقاطعة الوزيريةمحمد جمعة حطيحط االآتم883

بغداد / الرصافة / رقم القطعة 4/ 11586 م 11 / مزرعة حمدي / ش15 / م 712 / مبنى 67 /ب شحيدر آريم سعيدالواآن884

بغداد / ابو دشير / علوة الرشيد / مرآز بغداد للتسوق / تسلسل العقار 11/ 3284 رقم المقاطعة / 9 رقم االبواب / 3999حازم عباس عليويالرسيل885

بغداد / حي الوحدة / شارع 62 / محلة 904 مقابل مطعم الشيف ستي قرب ساحة الواثقمحمد قاسم عبد الهادي الرواآد 886

بغداد/ شارع 14 رمضان / م 38 / 1/ 22 رقم القطعة 6 أ و 7أ تقيه جاسب ياسين عبد اهللا البيت887

بغداد/ الكرخ الصالحية / محلة 216 عمارة 35 مقابل مصرف الرافدين فرع الصالحية لبنى تحسين آامل الفجلة888



بغداد / شارع الرشيد / سوق العسافي / تسلسل العقار 1100 بابا االغا بالقرب من شرآة الحرث محمد خزعل آاظم الحياد889

بغداد / الكرادة داخل / محلة 909 / زقاق 23 / بناية 47 محل 68/ 6 اسماعيل ابراهيم حمزة العتيد890

بغداد / حي جميلة / رقم القطعة / 5 / 1531 / م4 بالقرب من مصرف االستثمار غني موحي حمود الدرير891

بغداد/ الكرادة / البو جمعة / محلة 905/ ش 23 /ع 44 /محل 4/ تسلسل العقار 593 / 1 افراح ماجد حسين المهلل892

بغداد / الشورجة شارع السمؤل / خان باشا الدآان المرقم 21/ 18/ 240 مقابل مصرف الرافدينرسول عبد الجبار عبد الرسولالهطول893

بغداد / السعدون / محلة101 / شارع 9 / مبنى 114 محل 85/ 1 ت 25 رقم القطعة 15/ 1 رقم االبواب 85 ن / 1صدام محمد حمودالكردح894

بغداد / المشتل / حي 9 نيسان / م 726 / ش 28 /عمارة القناة / محل 23/ 11 فاضل عبد سماري العبرة 895

بغداد/ الرصافة / شارع السمؤال / عمارة وقف خان الباشا الكبير رقم المحل 17هـ 20/ 240 في الطابق الثالث محلة 610 زقاق 27اسامة عبد الكريم فليحالنشرة896

بغداد/ الرصافة / حي جميلة / م 516/ ز 22 / شارع 71 / مبنى 91 / رقم القطعة 7190 مقابل مصرف الرافديناحمد عبد اهللا عليالقناة897

بغداد / الرصافة / اسم المقاطعة / البتاوين/ تسلسل العقار 323 / 69 ريكان حديد علي الحديد 898

بغداد / شارع السعدون مقابل المدرسة االوسية / م 101/ ز 33 / رقم المحل / 1  23/ 101 حيدر صفاء رجب التنف899

بغداد/ الرصافة / البتاوين / المحلة (حسام الدين )رقم االبواب 95 أ/ 21 تسلسل العقار 306 / 372 في حي الوحدة م / 904 شارع 17 بناية رقم 20علي قاسم عبد الهاديالورع900

بغداد/ الكرخ / المنصور / محلة 613 / تسلسل العقار 3/ 2721 رقم المقاطعة / 20 داودي / رقم االبواب 175 / أ/ 19نادية لفتة محمدالقيظ901

بغداد / جميلة / مقابل حسينية االنصار رقم القطعة 1/ 2745 محلة 512 زقاق 22/ مبنى 48 محسن عالوي فارسالعرصات902

بغداد/ المنصور / شارع الرواد رقم القطعة (7/ 4763 ) محلة 609 / زقاق 24 مروان عامر شرهان الذفاف903

بغداد/ البتاوين / شارع السعدون / محلة 101 / زقاق 49 محل 13/ 1 زآريا ماجد حسين االعراف904

بغداد / الرصافة / آرادة خارج / محلة 929 / شارع 9 / رقم المبنى 2 اسم المقاطعة (البتاوين ) رقم القطعة 377 / 2 رقم االبواب 3بسامر حميد ناصرالعبيدي905

بغداد / الكرادة /البوجمعة / شارع السوق المرآزي القديم / مقاطعة 595 / رقم االبواب 49/ ب 22/ 6 .حسين جاسم محمدالروابط906

بغداد / الحارثية / عمارة الشارقة ط 1 بتسلسل العقار رقم القطعة 1733 /  407 آرادة مريم / م 211 / ز2/ رقم االبواب 81 ج/ 16 الحارثية / 20اياد طة حمدالخريف907

بغداد / الكاظمية / الكطانة شارع باب المراد / م 419 / رقم 143 ب / 17 حوراء آرم خميس االيل908

بغداد / الحارثية / شارع الكندي / مجمع الحارثية الطبي الطابق الرابع تسلسل العقار / 407 / 111 اسم المحلة والمقاطعة / آرادة مريم رقم االبواب هـ 20علي حسين علوانالمتين909

بغداد / الكرخ / السيدية / الشارع التجاري / م 821 / ز 44 / د 57 / تسلسل العقار 1156 / 43 / 1 رقم االبواب / أ5 / 22 / 1بهاء رسول عبد عليالناظور910

بغداد / جميلة / شارع 71 / محلة 5140 / ز8 / قرب ساحة مظفر.علي جمعة آاظم هادي القفاء 911

بغداد / السيدية / محلة 831 / حي اجنادين / 11 ابوالمعالف / رقم القطعة 10/ 449 .حسن عبد فلحي حسنالدخيل912



بغداد / الرصافة / بغداد الجديدة / تسلسل العقار3/ 9830 / رقم القطعة 13/ المقاطعة نعيرية وآيارة رقم االبواب 3/ 75/ 17علي هادي حسنالصاعد913

بغداد / العطيفية /شارع االمام موسى الكاظم (ع)/ نهاية شارع اآد / رقم العقار 150/ 2 / محلة 411 /ز 30رفاه عبد الصاحب عبودالباقية914

بغداد / جميلة الصناعية / شارع الوسيلة / تسلسل العقار 2072أمحلة 514 زقاق 13صالح عبد الحسن حاتمالعداد915

بغداد /سارة خاتون / الحي الصناعي (حي الرياض ) شارع مجمع المشن / م 908 / شارع 99 / رقم القطعة 161 / 1641 رقم االبواب 104 أ / 9/ 26دعاء عماد ابراهيمالصلصال916

بغداد/ شارع السمؤول /عمارة وقف خان الباشا الصغير رقم( 21/ 14/ 240) محمد جاسم ناصر المنسم917

بغداد / الكفاح / محلة 113 / بناية 25 / باب 2سعدي غضبان يوسفاالسرار 918

بغداد / شارع السمؤل /عمارة وقف خان الباشا الصغير دآان رقم 21/ 13/ 24 ماجد علي اآبر نامدار الشهالء 919

بغداد / الحارثية / مجمعالكاظمي / محلة 211 / شارع 5/ مبنى 46أ/ 1 تسلسل العقار 407/ 249وليد سعود فيصلالسبج920

بغداد/ شارع الصناعة / عمارة فاطمة تسلسل العقار 6/ 1542 محلة 906 شارع 21 د 28/ 1 رقم االبواب 22/ /11 ب/ 22محمد جبار حسينالكتاب921

بغداد / مدينة الصدر / حي جميلة / محلة 541 / زقاق 12 / شارع 71المثنى موفق مجيدالدسار922

بغداد / الكرخ / شارع الخيزران تسلسل العقاراو رقم القطعة 6490 / 43 / 1  اسم المقاطعة  السيدية رقم االبواب 1/ 10/ 134علي عبد الكريم مخلفالمشتري923

بغداد / زيونة /شارع الربيعي / عمارة الباشق / م 714 / ز 15 / محل 102 نبيل رحيم جبر الهذال 924

بغداد / زيونة / شارع الربيعي / محلة 11 مزرعة حمدي م / 712 ش / 15 مبنى 67 ضمن مجمع زيونة التجاري بالطابق االولعقيل رشيد حموديالقطرة925

بغداد / زيونة / شارع الربيعي / مجاور مول جوهرة بغداد / م 714 / شارع 15/ رقم المحل 102/ 1سرمدعلي محمداالبي926

بغداد/ حي جميلة / محلة 516 / زقاق 52 / رقم المقاطعة 4 وزيرية / رقم االبواب 147/ 1 / 4 وزيرية تسلسل العقار 4670سعد عطشان دخيلسيوه927

بغداد / الرصافة / حي االمين الثانية على شارع تجاري محلة 739 / عقار رقم 3/ 8154 م 13 / شارع 36 / محل 4 / رقم االبواب ع 89قاسم صخي عودةالخاتم928

بغداد / زيونة / شارع الربيعي / دريم مول / تسلسل العقار رقم المقاطعة /4/ 11517 اسم المحلة او المقاطعة 11 مزرعة حمد رقم االبواب 6 طعلي شاآرياسينالخيالء929

بغداد/ الكرادة / عرصات الهندية/محلة 929 شارع 30 محل 49 /71 / 1 بالقرب من شرآة الخيرات للصرافة .سراب داخل علي العلياء 930

بغداد / الشورجة / سوق الكهربائيات / محلة 16 م 14/ 181 رقم العقار 337 مقابل جامع الخلفاءعلي عبد الكريم عباسراغبة خاتون931

بغداد/ حي الخضراء / شارع الربيع /محلة 627 /شارع 24 رقم البناية 71 رقم القطعة 7/ 5449 مقاطعة 20 داودي رقم المحل 12/ 182مهند عبد الوهاب خضيرالمرآب932

بغداد / الرصافة / الكفاح / تسلسل العقار 135 / زقاق 5 / محل 4 فرج اهللاريبوار علي قادربدرة933

بغداد / المنصور تقاطع الرواد محلة 603 شارع 14 تسلسل العقار 4/ 810 اسم المحلة 20 الداوديوسناء صالح مهديالشيام934

بغداد / الكرخ / السيدية /  الشارع التجاري / تسلسل العقار 1156 / 43 / 1 رقم االبواب / أ8بيداء آامل غيثالبروق935

بغداد / الحارثية / آرادة مريم/ محلة 211 / ز 6 / بناية2 / رقم العقار 407/ 1283 رقم االبواب م1أ/ 11 / 19رفل هالل بدرالهرمل936



بغداد /الكفاح/ مقابل بورصة السكائر / مجاور شرآة الوهم للصرافةعلي مشوت الزمالقرنة937

بغداد/ الكرخ / الحارثية / محلة 211 / زقاق 3 عمارة الزهور تسلسل العقار رقم القطعة 407 / 200 اسم المحلة (آرادة مريم )مزاحم جعفر حسنالفاخور938

بغداد / شارع الرشيد / السمؤال / ارقم المحل  17 ج / 18 / 240 عمارة وقف خان الباشا الكبير .حيدر حسين ابراهيمالقطا939

بغداد/ االعظمية / شارع عمر بن عبدالعزيز/محلة314 ز 11 عمارة 4 مصطفي محمد صالح اللجام 940

بغداد / الرصافة / الكرادة / ساحة الواثق / محلة902 / زقاق 14/ رقم االبواب 19 / 909 داخل بناية مجمع العصام للتحفياتمصطفى عبد الحسين صخيالصخي941

بغداد / مجمع الكفاح / شارع الكفاح /م 127 / ز 25 / رقم القطعة 61 / 1 رقم االبواب 94 / ص 22حسين آامل جعفرالموحدة942

بغداد /الغدير / حي سومر /ساحة ميسلون / م 706 / شارع 11/ عمارة /11 /تسلسل العقار 4/ 20372 / رقم االبواب 8/ 11/ 12محمود احمد حاجيبه هار943

بغداد/ الرصافة / الجمهورية / بورصة السكائر / محلة 113 / زقاق 69 طاطران االبواب2أ/ 12سليم حميد محسنطبرق944

بغداد / الرصافة / شارع الرشيد / تسلسل العقار رقم القطعة 474 / اسم المحلة باب االغا رقم االبواب 9ب25/ 112عباس فاضل زبونالمثابرة945

بغداد/ آراده مريم محله 222 زقاق 34 مبنى 5 ساهرة عباس حسين االتجاه946

بغداد/ الكفاح / فرج اهللا / عمارة الودود / م 125 / رقم االبواب 43 / 164 فرج اهللاصالح ولي علياالنتظار947

بغداد / الكرادة محلة 903 / زقاق 69 / رقم االبواب 123/ 4/ 1 تسلسل العقار رقم القطعة 150/ 78علي طه ابراهيمالمقصود948

بغداد / حي جميلة / رقم العقار 1/ 2394م 4شارع الحسينية محلة 514/ زقاق 11عمارة 2محمد لعيبي حسنالدراس949

بغداد/ حي جميلة /شارع القدس/ مجاور شرآة الصهباء للصيرفةمصدق محمد حسنالمشاعل950

بغداد / الرصافة / حي الغدير / مزرعة حمدي محلة 702 /ز11/ دار 17 / تسلسل العقار 4/ 15830 رقم القطعة 11باهر ذياب محمدالدفع951

بغداد / اسم المقاطعة المنصور مقابل مول المنصور / تسلسل العقار4/14/ 605 / رقم االبواب / 4/2/ 8ذو الفقار عادل عبدالصواعق952

بغداد / البياع /محلة 817 / رقم القطعة م 12 / 10/ مقاطعة 240 مقابل معارض البياعمها رحمن موزايالبلبل953

بغداد / الكرادة / مقابل مصرف الشمال م 903/ ز 29 / عمارة 47 /5 تسلسل العقار 112/ 167بتاوينعماد حسون جوادالناصية954

بغداد / الرصافة الثالثة / مدينة الصدر / رقم االبواب 18/ 10/ 6 بالقرب من مرآز شرطة المنتظرآاظم علي حسينالطبيعة955

بغداد/ الكرادة داخل مجمع الزهراء الطبي / شارع 20 / محلة 907 / رقم العقار 62 / 23 بالقرب من مصرف الرافدينعصام محمد عبدالحسينالشهامة956

بغداد / الكرادة خارج / البو جمعة مجاور مستشفى الجادرية االهلي محلة 929 زقاق 18 الباب 17/ 40/ 424 تسلسل العقار 332 /91عبد الهادي حسين جودةالناس957

بغداد/ حي اور / محلة325 شارع 25 بناية رقم 136علي طالب قاسمالحجة958

بغداد/ العامرية /شارع العمل الشعبي م / 636 / شارع 36 / محل 1/ 3زهراء عوف عبد الرحيمالعرب959

بغداد/ الكاظمية / سوق البورصة مجاور مرقد الشريف الرضي رقم القطعة 890 / 1 اسم المحلة 423 زقاق 68 رقم االبواب 3 ت3 / 57احمد آاظم عليالخصال960



بغداد / عرصات الهندية / حي بابل/ محلة 929 / زقاق 15 / مبنى 16/ رقم القطعة 327 / 111حيدر حسين مهديالعروض961

962
بغداد/ حي الوحدة / شارع الصناعة / بناية (فاطمة التجارية )تسلسل العقار ورقم المقاطعة (6 / 11 / 1542 )اسم المحلة او المقاطعة مزرعة حمدي 3/ 222 / 32 رقم سيف صادق عبد الحسنالمحلة

االبواب22ب 3 / 32 م 906 / ش 21 / د 28 / 1

بغداد / حي اور / م 325 /شارع 25 / د 125 / رقم االبواب / 2362 / 6/ 5 / قرب ضريبة الشعبوسام علي عبد الحسنالحمدانية963

بغداد/ حي الخضراء / شارع الربيعي م/ 619/ ز12 /بناية 2 /رقم االبواب 16/ أ6 / 3 / 95 .عبد الرحيم عبد الجبار عمرالفتيان964

بغداد / الرصافة / رقم القطعة 220 / اسم المحلة / حي الوحدة / رقم االبواب أ/ 4انس وائل جميلالهمر965

بغداد / الرصافة / عرصات الهندية / محلة 925 /زقاق 6 / مبنى 1 / مجمع االمين التجاري / الطابق الثانيمبدر آامل حموداالخطب966

بغداد / الرصافة تسلسل العقار 1/ 96 محلة الجمهورية / 117 قرب مصرف الرافدينمحمد راضي جعفرالملحمة967

بغداد / الرصافة / شارع الصناعة/ محلة 90006 /زقاق 21 / بناية / 53 مقابل الجامعة التكنلوجيةحيدر فاضل عباسالتقارن968

بغداد / حافظ القاضي / شارع النهر السوق الرياضة / رقم البناية 6/ 3محمد جمعة آاظماالجلى969

بغداد/ البتاوين / رقم القطعة150/ 13 رقم االبواب 17/ 7/ 21ضياء سعيد آاظم الهدوء970

بغداد / الشورجة / شارع سموؤل عمارة خان باشا م / 110/ 27/ رقم المحل 5/5زهير صبري مهدي البعاج971

بغداد / الكرادة / محلة 903 / زقاق 69 / رقم االبواب 1/ 3/ تسلسل العقار رقم القطعة 150 / 78نرآس جمعة لفتةالفارعة972

بغداد/ الكرخ / العامرية / شارع العمل الشعبي /م 632 / ش 36 / رقم االبواب 110 / عمارة ستي مول اسم المقاطعة (العامرية )خالد عبد الرزاق سليمانالمعابر973

بغداد/ الرصافة / البتاوين / تسلسل العقار 238 / 79 محلة 102 / زقاق 13 / عمارة 9 / محل 37 / 4 رقم االبواب 12أ/ 2قداح جوري بهجت السلوى974

بغداد / الكاظمية / عمارة النواب / محلة 419 / زقاق 25ماجدة ماجد خليل الجرة975

بغداد/ شارع الكفاح / محلة / 113 زقاق / 71 شارع / 25 بناية 2/ 42 مقابل مصرف سومر التجارياحسان أآبر نظر علي القبليالبياض976

بغداد / الكرادة/ محلة 909 / زقاق 55 /د 3 / تسلسل العقار 13/ 18 زوية / رقم االبواب 17 أ4 / 3 / 13محمد خليل حميدسوسة977

بغداد / الكاظمية / شارع الشريف الرضي /م 413 / ز 6 / د 55 تسلسل العقار 49 / 114 رقم المحل ( 8)عدنان عبدالحسين فاضل البدائل978

بغداد / الرصافة / مدينة الصدر / شارع العام حي القدس / محلة 527 / زقاق 36 / د 31 / قطاع 10 بالقرب من ساحة 55.دنيا حسين حسن السكب979

بغداد / الكرخ / شارع الربيع/ حي الجامعة / م 629 / شارع 34 / رقم االبواب 167 /3 - أ 10محمد جاسم عبد اهللاوهران980

بغداد / جميلة الصناعية / مقابل مصرف الرافدين / تسلسل العقار رقم 4/ 49355علي فالح آاظمالدراق981

بغداد/ الكاظمية / منطقة الشيوخ مجمع عمارة نصر اهللا شارع الرضي محلة  423 / زقاق 68 رقم المحل 3 هـ/ 57محمدصالح مهديالوارف982

بغداد / الدهانة / حي الرشيد / محلة 108 / زقاق 75 / مبنى 16/ 18عمارة المرتضى الطابق االولمحمد سعد فاضل المنوال983

بغداد/ الرصافة / البلديات / شارع المصرف / محلة 738 / زقاق 37 مبنى 34 محل 3 وهي مقابل الرشيدعلي ميري حسن االنفراد984



بغداد/ الكرخ / المنصور / مجمع نادي الكرخ االهلي / مقابل معرض بغداد الدولي / محل 47 / 15 / رقم العقار 12/ 3 مقاطعة 30 بيجية .عمر محمد شمس الدينالثائب985

بغداد/ الشورجة / شارع المستنصر تسلسل العقار 142 أ/ 9 ضمن مجمع النورحسن عبد الواحد عبد الباقيالقصد986

بغداد / السيدية / محلة 821 / زقاق 57 / د 44 / تسلسل العقار 43/ 1156 / 1 رقم االبواب أ3 اسم المقاطعة الخر/ داخل مجمع ميالد الحبدعاء سعد آريدي نبتون987

بغداد / آرادة خارج / شارع العطار / محلة 905 / زقاق 11 / بناية 10/ محل 99 ج / 29عبد السالم جاسم محمدالغادي988

بغداد / الحرية / الدولعي / م 432/ شارع 32 / مبني 202علي عبد االمير غني الوآيل989

بغداد / زيونة / شارع الربيعي التجاري / حي المثنى /رقم االبواب 15/ 2 اسم المحلة 714 ش 15تقع  بالقرب من مصرف اشورنبيل حسين ماشي المالذ990

بغداد / العرصات الهندية /محلة 925 / مبنى 1 / مجمع االمين التجاري / الطابق االولزيد محمد صادق السامان991

بغداد / آرادة مريم / الحارثية / مجمع االكاظمي / رقم القطعة 407 / 249 /  محلة 211 / شارع 5 / مبنى 2 / 13 .آمال جميل احمد السيول992

بغداد / الكرخ / الداوودي / شارع 14 رقم القطعة 3/ 2722 مجاور محل آرزات (ارز البنان ) قرب تقاطع شارع 14 رمضانرائد وفيق زبيرالمنيا993

بغداد / شارع النهر مجاور غرفة تجارة بغداد / تسلسل العقار (8)سبع ابكار محلة 110 / زقاق 6 / رقم المحل 250 / 9احمد غضبان عبد الرزاقالشبابيك994

بغداد / الرصافة/ الكرادة / شارع الصناعة / محلة 906 / شارع 21 / رقم المبنى 28/ 21 اسم المقاطعة (11 / مزرعة حمدي ) رقم القطعة 6/ 1542مهند عبد القادر محمداالستقبال995

بغداد /عرصات الهندية / شارع 9 / دار 7/ 1 .عباس فاضل وشيحالحاضر996

بغداد / عرصات الهندية / تسلسل العقار 332/ 112 البو جمعة / محلة 929 شارع 30 حي بابل / رقم االبواب 394 / 1 رقم المحل 13 /مبنى 113 الطابق االرضياحمد عبد الحسين سواديالفاتورة997

بغداد / الكرادة / شارع النضال / محلة 904 / زقاق 10 / رقم الدار 9 القرب من آلية الصيدلة .زياد خلف عبد الكريم دوما998

بغداد / البتاوين / رقم القطعة 79 / 15 محلة 102 زقاق 37 رقم االبواب 85/ أ/ 1.معتز محمد داود التراضي999

بغداد / حي االعالم قرب البدالة محلة 837/ ش37 رقم االبواب أ/ 10 / 1651 بالقرب من مصرف الرشيد/ فرع البياعرائد ساير عبدالقوافي1000

بغداد/ الكاظمية / باب الدرواز / مقابل ساحة قريش / محلة 419 / زقاق 11 / بناية 4محمد عبد الصاحب محمدالكاظمية1001

بغداد/ حي جميلة / محلة 516 / رقم المقاطعة 4 وزيرية تسلسل العقار 1/ 5 .نورية حسين جبرالحقيبة1002

بغداد / شارع السعدون / البتاوين / بالقرب من مصرف الشمال والمسرح الوطني وبجوار فندق سكمن / رقم العمارة 159 / 167 محلة 102 / رقم االبواب 65 م 2 / 21صباح عبيس دنانهالقطب1003

بغداد / جميلة (شارع العلوة) مقاطعة وزيرية / 1/ 7035 / م 4زيد عبد الستار محمد الحراب1004

بغداد / 7 نيسان / محلة 809/ زقاق 24 بناية 71 / 234 رقم القطعة 1076 /12 / 1 رقم االبواب 809 / 43صفاء محسن عذافةالوصيف1005

بغداد / الرصافة / حي الوحدة / تسلسل العقار 11 / 1542هالة مجيد رديفالشوامخ1006

بغداد/ الحرية / محلة 416 / زقاق 40 / شارع 24 / رقم القطعة 26/ 81 رقم المقاطعة 21علي جمعة حسينالمهيوب1007

بغداد/ الرصافة /شارع الربيعي / تسلسل عقار 11517 / 4 / رقم المحلة 11 / مزرعة حمديقيس خزعل حميد الراعي1008

بغداد/ العطيفية / رقم القطعة 340 / 3 رقم االبواب 45 ء/ 80 بالقرب من مصرف الرافدين .رياض عبود عبد الحسنبردى1009



بغداد / آرادة داخل / عمارة الحاج صبحي مجيد الخفاجي / شارع 20 /محلة 907 / رقم العقار 365 / 64فرياد عمر عبد اهللالهاني1010

بغداد / حي الطالبية / شارع صفي الدين الحلي تسلسل العقار 73 / 3 محل 2/ 73 رقم االبواب 1659 / 41 بالقرب من بدالة الطالبية  .سامر اآرم نافع الكأل1011

بغداد/ جميلة / قرب الملعب الخماسي / محلة 520 / 4 أ / 3 / 14 / 58 رقم القطعة / 4 / 49355 رقم االبواب 4 / وزيريةسعد غازي عيسىاالردب1012

بغداد / الرصافة / المشتل / محلة 729 / ش 77 / مبنى 61287/ تسلسل العقار 7 / 7543 / قرب شارع المطبكشهاب احمد ضاحيالجازل1013

بغداد / الكرخ / الحارثية / حي الكندي تسلسل العقار 407 / 248 رقم االبواب 19 / 10 محلة 211 / ز5 مجاور مصرف سومروفاء شاآر عبد اهللالعربة1014

بغداد / الكرخ / حي الجامعة / شارع الربيع/ محلة 635 / مقاطعة 20 داودي / شارع 240 / بناية 102 (المدينة المنورة ) تسلسل العقار 3/ 3607 / رقم االبواب 31 / 3/ 95 أ/ 1رعد عباس مصلحشميساني1015

بغداد/ الكرخ / البياع تسلسل العقار 19 / 569 مقاطعة 1 الخر البياع / محلة 817 ش/ 20 رقم االبواب 55/ 8 .آريم رحيمة فزعالمنون1016

بغداد / جميلة (شارع العلوة) مقاطعة وزيرية / 1/ 7035 / م 4محمد عبد الستار محمد صوفر1017

بغداد / حي بابل محلة (929ز 5) شارع المسبح مقابل نادي سومر العائلي ومسبح نادي االمانة وهي منطقة تجاري .دحام جمال دحامالثرى1018

بغداد/ الرصافة 2 / البتاويين / شارع السعدون / محلة 102 / شارع 9 / بناية 179 / تسلسل العقار 326 / 219 / رقم االبواب 31 / داخل مجمع عمارة فخر الدين الطابق االولمياد مظفر اسعدالرمثة1019

بغداد / الرصافة / المشتل / محلة 729 / ش 77 / مبنى 51287/ تسلسل العقار 7 / 7543 / قرب شارع المطبك .عباس فاضل احمدالتحفة1020

بغداد/ االعظمية شارع االمام االعظم (راس الحواش)محلة 314 شارع 21 المحل المرقم 39 / 1 ع .حسام الدين ثامر فهدالحميم1021

بغداد/ الكرخ / العامرية /  شارع المنظمة / تسلسل العقار رقم القطعة 1 /90 اسم المحلة 18 عامرية رقم االبواب 27 / 12محمد علي عبد الرحمن الناشط1022

بغداد / حي جميلة / شارع 71 / القدس قرب مصرف البصرة الدوليمصطفى جبر عبداالنصاف1023

بغداد / البنوك / حي البيضاء / محلة 319 / ز28 / د 38 / قرب سوق الميثاق .محمد عبد الزهرة محسناليلق1024

بغداد /الرصافة / الطالبية رقم القطعة 5/ 398 المقاطعة 4 وزيرية رقم االبواب398 / 5 / 424 مقابل مطعم حبايبناحيدر حامد صالحالمكرم1025

بغداد/ الرصافة / طريق معسكر الرشيد /مجمع السامرائي لالطارات / م 908 / ز 99 رقم االبواب 46 .احمد شاآر حسينالتمكين1026

بغداد/ المنصور / عقار 20 / شارع 13/ رقم القطعة 7/ 1542 / محلة 305 / مقابل شرآة زين لالتصاالتاحمد حميد خزعل الزيان1027

بغداد / الرصافة / عمارة الحافظ / شارع السمؤل اسم المحلة او المقاطعة (الرشيد) الطابق الثاني / محلة 110 / ز 27 / خلف البنك المرآزي .شذى فالح حسينبسمايا1028

بغداد / آرادة خارج ابو شجاع محلة / 909 زقاق 18 .ماآي شمعون منصور الدفق1029

بغداد / شارع الربيعي / محلة 712 / شارع 15 / محل 33/ 7 عمارة محمد وياسر في الطابق االرضي .وليد خالد حاتمالمرسل1030

بغداد / الدورة / محلة 810 / زقاق 53 / حي الزهور/ تسلسل العقار 18/ 3667 / اسم المقاطعة / 3 دورة .رزاق علي سبعالرفاع1031

بغداد/ حي الجامعة / شارع الربيع 24 / محلة 629 / اسم المحلة او المقاطعة 20/ داوودي / بناية 95.مصطفى آريم ابراهيمالحارة1032

بغداد / السنك / حي الكيالني / م 104 / ز19 / بناية 6 ط 1 / رقم االبواب ها 1/9/2 حي الكيالني خلف مصرف الصناعي .فارس قدوري رشيدالدملج1033

بغداد/ حي العامل / م 805/ زقاق 71 بناية 34 .آامل الزم حميدحلوان1034



بغداد/ المنصور / شارع 14 رمضان مقاطعة (605 )رقم االبواب (15 أ/ 7 )يقرب منة مصرف العراقي االسالمي .بكر عبد االله احمدقامشلي1035

بغداد / الكرخ / الكاظمية / محلة 411 / شارع 17/ مجمع الزهراء / رقم القطعة 303 / 3/ رقم المحل 12 / قرب مصرف الرافدين .عامر عباس شمخيالكرخ1036

بغداد / الكرخ / العامرية / شارع المنظمة /رقم القطعة 2/ 900 محلة 634  شارع 9 دار 18 عامرية رقم المحل 4.وداد علوان حميد الرتق 1037

بغداد / جميلة / شارع علوة جميلة / محلة 524 شارع 26/ دار 143 قرب مطعم الرآن االبيض / ومصرف الخليج فرع جميلة وبالقرب من شرآة الجوزاء اللصرافة .عقيل هاشم خريرالطوق1038

بغداد / مدينة الصدر / حي جميلة /شارع حسينية االنصار / محلة 541 / شارع 21 / تسلسل العقار2710 أ4 / 1/ 4 احمد مجيد منصور اليقطين 1039

بغداد/ شارع النهر / بناية ستي سبورت / محلة 110 / زقاق 6 / رقم القطعة 20 سبع ابكار / رقم االبواب 282 ج 2/ 9  مجمع عمو بابا الطابق االرضي .جودت آاظم داويالعميس1040

بغداد / الحارثية / خلف مستشفى الجي بجي / محلة 211 / ش5 / بناية 16 / رقم االبواب 146 / 1 داخل مجمع الكاظمي .فراس محمد عليالحسناء1041

بغداد / الشورجة / شارع السمؤل / عمارة الباشا الكبير / رقم المحل 17 ج/ 23 و 17 ج 24 .زهراء عبدالجبار عبد الرسول الملدان 1042

بغداد /الرصافة / جميلة رقم القطعة 2958 / محلة 516 رقم االبواب أ2958 / 1/ 4 قرب محطة آهرباء جميلة .سعد اهللا صالح قاسم الكردوس1043

بغداد/ شارع سبع قصور مقابل أثاث رويال ومول فرحان / محلة 909 / ش 25 / د 33 / 2 بالقرب من بنك البحر المتوسطحسين سعد حسينالجاري1044

بغداد/ شارع السعدون / بتاوين محلة 102 / ز 33 / رقم البناية 3 / رقم االبواب 67 / 11 وفي منطقة تجارية مهدي حسين مهدي الترنيمة1045

بغداد/ شارع الربيعي /م 712 / ش 15/ مبنى 67 رقم القطعة 11586 / 4/ 1 عمارة سنتر زيونة / الطابق االولآاظم جمعة عباساللهب1046

بغداد/ الرصافة / عرصات الهندية / تسلسل رقم القطعة 332 / 800 / م 929 / ز 30 زيد قيس آاظم المرجة 1047

بغداد / شارع النهر / عمارة النور / م 110 / ز6/تسلسل العقار رقم القطعة 666رأس القرية شهب باسل احمد الخطوط 1048

بغداد / الكرادة / عرصات الهندية /اسم المقاطعة البتاويين / م 929 / زقاق 5 / د 15 / رقم القطعة 377 / 102 بالقرب من شرآة السرمدوعد فائق مرزةالختام1049

بغداد / الكرادة / الرصافة / رقم القطعة 120/ 37 / بتاوين / رقم االبواب 10 ب 8 / 22وليد ياسين جوي القوت1050

بغداد/ الكفاح/ شارع غازي/ بالقرب من مجمع شرآات الصرافة / م 127/ ز27رقم القطعة 4/ 2عبد الحكيم سليمان عبد الجبارالهباء1051

بغداد/ الشورجة / محلة 108 / زقاق 61 / محل 283 دشتي / شارع التتن مرثد عبد القادر عبد اللطيفالشارح 1052

51 بالقرب من مصرف رعدعبد االمير محمدالزالل1053 ز / 160 ج / 158 /سوق الفرفوري 158 رقم العقار / 16 ج رقم االبواب / 108 محلة / 160 الشورجة / الدهانة رقم القطعة / قضاء الرصافة بغداد/
الشورجة فرع االقتصاد

بغداد/ الكريعات الشارع التجارة محلة 336 شارع 39 مبنى 4 رقم 100 / 46 اسم المقاطعة 25 رقم االبواب 32 أ/ 3 واليوجد شرآات صرافة بالقرب منها .ماجدة عامر آاظمالسروة1054

بغداد / شارع الرشيد / باب االغا/عمارةالعسافي / رقم القطعة / 110 رقم المحل 22أ 7أ 5/ 22 في الطابق االرضي (سرداب)للعمارةلؤي زآي حمدالمدد1055

بغداد/ آرادة داخل /البو شجاع/ شارع سبع قصور/ في بناية مول فرحان المقابل لبنك البحر المتوسط غسان عدنان جاسم الغسان1056

بغداد/ الكاظمية / شارع القطانة / قرب باب المراد / شارع62شامل عبداهللا سليمانالشامل1057

بغداد/ الكرادة خارج / محلة 905 /رقم العقار 29/ 129 بالقرب من حلويات ابو عفيف زينب وليد خالد الخوالي1058

بغداد/ الكرخ / العطيفية / محلة 403 / زقاق 6 / محل 14 ج 13 تسلسل العقار 18/ 540 شارع جامع براثامازن مجهد جيجانالهيال1059

بغداد/ المنصور / الشارع العام / عمارة الجادرجي / محل رقم 1/ 3 أ/ تسلسل العقار 7/ 63 / محلة 601 / ش 13 / رقم االبواب 13 / 1/ 3 أ .بيداء آاظم عبد حماديجبيل1060



بغداد/ البتاوين / حي جميلة محلة 514 شارع 21 مبنى 39 بالقرب من مصرفي جيهان والوطني االسالمي عبد الرسول مجيد صادق السارية 1061

بغداد/ شارع الربيعي / عمارة الشراع في الطابق الثاني / 714 / ش 15 مبنى 4 / رقم القطعة 11421 / 4 محل / 105 المقاطعة مزرعة حمديعماد آاظم الزمالكون1062

1063
بغداد / الحارثية فرع مول بغداد / عمارة الحارثية /محلة 211 / 3 د / 8ط / 4 تسلسل العقار 407 /111 رقم االبواب هـ 6نادية فائق آاملاالزج

بغداد/ الكاظمية / تسلسل العقار 1426 / 98مقاطعة الشيوخ /رقم االبواب 27 أ/ محلة 423 عمارة محمد حساني .هشام مزهر لفتهالنحات1064

بغداد / الكرخ / الطوبجي / حي السالم / تسلسل العقار 577 / 15 / رقم القطعة 21 /الشارع الرئيسي محلة 412 / زقاق 21 / رقم المحل 1/ 2 .سيف فاضل جابرالهزيم1065

بغداد / السيدية / الشارع التجاري /محلة 821 / زقاق 44 / د 57 تسلسل العقار 1156 / 43/ 1 اسم المقاطعة الخر / رقم االبواب 1أ6/ 22 / 1.مهاعبد الجبار آيالنالشاطر1066

بغداد / الكرخ / حي الجهاد الشارع التجاري تسلسل العقار رقم القطعة 6/ 4730 اسم المحلة او المقاطعة بغداد م 889 ش 16 د 46حي الجهاد م 18 عامرية رقم االبواب 4730 أ2.صائب رضا عبد اهللالزجاجة1067

بغداد/ المشتل / محلة 727 زقاق 2رقم العقار 7/ 2685 .حسن ماشاف   زرزورالحوض1068

بغداد/ الكرخ / الدورة /الجمهورية / محلة 838 / زقاق 13 ايادعبد اهللا بخيتالكرة1069

بغداد/ شارع الربيعي حي المثنى مقاطعة 11 حمدي رقم المقاطعة 4/ 11630 رقم االبواب 3 وفي شارع تجاريوسام رشيد آاطعالناطق1070

بغداد / شارع ابو نواس محلة 102 / زقاق 33 / عمارة 3 / رقم القطعة 67 / 11حازم عبود هاشم النقاة1071

بغداد /الرصافة شارع شارع رأس القرية / عكد النصارى / رقم القطعة 2111 / 316 م /108 / 25 /بناية عادل حامد ناصر الزاآي1072

بغداد/ شارع السموؤل / بناية وقف خان الباشا االكبير رقم المحل 17 ج /19 / 240.مثنى علي حيدر العندليب1073

بغداد/ الشورجة / شارع السموؤل / عمارة خان الباشا الكبير / رقم المحل 17 هـ/ 19 /240.بشار علي عباس الذات 1074

بغداد / الكرادة / عرصات الهندية /رقم القطعة / 332 / 40 / المقاطعة 40 / البو جمعة / رقم االبواب 304 / أ/ 1 والء عكلة هجول القيد 1075

بغداد / زيونة / شارع الربيعي / عمارة دريم مول رقم القطعة 11517 / 4/ المقاطعة م11 مزرعة حمدي / رقم االبواب 39 / 69 أعبد االمير احمد عليالجندول1076

بغداد / شارع السمؤال / عمارة وقف خان الباشا الكبير داخل قيصرية وفي الطابق االرضي وبالقرب من مصرف التنميةعلي حسين علوان الوعاء1077

بغداد / الشورجة / شارع الكفاح / محلة 127 / زقاق 25 / مجمع النعمان للصرافة مقابل سوق السكائر مازن لطيف محمد بيسان1078

بغداد/ الكرخ/ العامرية / شارع العمل الشعبي / محلة 634 شارع 36 / رقم 36 رقم البناية 142 محل 1 عبد القادر عبد الرزاق سليمان الحبور1079

بغداد / الكرخ / اليرموك / ساحة االردن / محلة 616 زقاق 20 دار 12 تسلسل العقار 8 / 11052 / مقاطعة 20 الداوودي رقم االبواب 65 أ3 /23منقذعبد الوهاب آيالنالشنوف1080

بغداد/ حي الكرخ / محلة 216 / زقاق 35 / رقم المحل 55 / 1 محمد يعكوب يوسفالصالحية 1081

بغداد /الكرخ / حي الخضراء محلة 635 زقاق 42 رقم القطعة 3/ 2221 وبالقرب من مصرف الرافدين / الخضراء مشعان عبد محمدالمانح1082

بغداد / الرصافة / شارع الكفاح /محلة 115 تسلسل العقار 25 ب 6 / 144 رقم القطعة 274 / 3 طاطران محمد حبيب جعفر المصنف1083

بغداد / الرصافة / رقم القطعة 222 / 62 بتاوين رقم القطعة / المقاطعة / م 904 / ز 17 / رقم االبواب 19 أ5/ 2/ 21احمد لطيف محمدالسجم1084



بغداد / شارع الرشيد / باب األغا / رقم االبواب 28ج / 5 / 10 تسلسل العقار 1100مصطفى محمد نصيف النسيك1085

بغداد / باب الشرقي / ساحة الطيران / عمارة الرافدين / قرب فندق المعقل الكبير وشرآة (القانت )رقم األبواب (5ب /18 / 1)فؤاد فرج هاشم الصارم1086

بغداد / مدينة الصدر / شارع الفالح / زقاق 29 / قطاع 18 / محلة 541 / محل 18/ 11/ 19 .وليد خالد رشك البديلة 1087

بغداد /حي المواصالت / شارع السياب / شارع 93 /مبنى 13 قرب تقاطع الشرطة الخامسة / ش 93 / دار 13 .زهراء عبد شطبشبوة1088

بغداد/ الكفاح/ منطقة الصدرية محلة 123 زقاق 75 د 8 رقم االبواب 6426 سراج الدين قرب الشيخ عبد القادر الكيالنيمهند قحطان مطلوب الفظوا1089

بغداد / الرصافة / السنك / خلف بناية وزارة التجارة سابقًا (مجمع السنك التجاري ) رقم القطعة 213 / 1س 34 و35 و71 رقم االبواب 34 / 35 / 71 .ضرغام فرحان عبد الجبارالعوالي1090

)رقم االبواب 81 ج 4 /20 حارثية موقعها في البورصة عمارة الشارقة / بروين رشيد قادر السدي1091 (آرادة مريم 407 آرادة مريم اسم المحلة او المقاطعة تسلسل العقار رقم القطعة 1733 / / الحارثية بغداد/
ط1

بغداد / الرصافة / شارع الكفاح / محلة 115 تسلسل العقار 25 ب 4/144رقم القطعة 274 / 3 طاطراناحمد علوان حسونالخبر1092

بغداد/ شارع السمؤول / خان الباشا الكبير رقم (17 ج12 / 240 )محلة 110 ز 27 .مجاهد عبد السالم عبد الرزاق البغشة1093

بغداد/ الرصافة / شارع سلمان فائق قرب ساحة الواثق تسلسل العقار 323 / 69 محلة 904 مبنى 40 مقابل الفرع الرئيسي لمصرف المنصور .سالم محمود آرممعان1094

بغداد/ الرصافة / حي الوحدة / شارع النضال / محلة 904 / شارع 99 / رقم البناية 72 رقم المحل 11 قرب المسرح الوطنيزهراء عباس عليالفسيلة1095

بغداد / الكرادة الشرقية محلة 925 / زقاق 1 / بناية 2 وفي منطقة تجارية.سلمان حسين سلمان الرشاد1096

بغداد / الرصافة عقار 37 / 144 / مزرعة حمدي 4 / 11586 / م 11 / مبنى 67 / ش 15 / محلة 712 / زيونة شارع الربيعي مقابل مصرف دار السالم ومطعم السماء الزرقاء.ريزان شيخيل عليالرنا1097

بغداد/ الحبيبية / الشارع الرئيسي / قرب مطعم جلنار / رقم القطعة 8/ 145 م/ 15 / بزايرالفضيلية .دريد نعيم عيدانالفرقدين1098

بغداد / الشورجة / عمارة وقف حسين خضوري / مكتب 116/ 158 مجمع المصطفى لبيع الزهور .احمد علي عبطان القدم1099
بغداد/ الرصافة / شارع فلسطين / تسلسل عقار 5 / 3142 / اسم المقاطعة 3 وزيرية / رقم االبواب 8/ 53  / محلة 508 زقاق 16 .مصطفى بيرآة شمه نورةالوطيد1100

بغداد/ الحارثية / عمارة الشارقة / محلة 211/ زقاق 2 / تسلسل العقار 1733 / 407 / اسم المقاطعة آرادة مريم / رقم االبواب 81 ج/ 18 الطابق االول .رياض ابراهيم محمد العربون1101

بغداد/ حي البياع محلة 821 زقاق 13 / ش 10/ بناية 81 رقم القطعة 19 / 3905 رقم االبواب 273 / 10.احمد عادل عذابالمشور1102

بغداد / زيونة / شارع الربيعي في مجمع زيونة التجاري بالقرب من مصرف الرافدين / فرع زيونة .علي منعم حسنالدقيق1103

بغداد/ الرصافة / الكفاح /شارع الملك غازي / مجمع الكفاح التجاري .رشا عدنان فرمانالغاية1104

بغداد/ منطقة العامرية / شارع العمل الشعبي/ محلة 634 / شارع 36 / محل 2.حالء يحيى جهاد الظليف1105

بغداد/ الشورجة / قطعة رقم 410 - 41 سبع ابكار / رقم االبواب 11.سليمان محمد سلمان الشبير1106

بغداد/ شارع الربيعي /عمارة الشراع في الطابق الثاني/ 714 / ش15 مبنى4 / رقم القطعة 11421 / 4 رقم االبواب 202 المقاطعة مزرعة حمديسراء عبد طهالغمام1107

بغداد / الحارثية / محلة 211 / زقاق 5 / رقم العقار 20/ 112 تسلسل العقار 407 / 248 مقابل معرض بغداد الدولي .مؤيد آاظم غياضالشبكة1108

بغداد/ الرصافة / آرادة خارج /المسبح / شارع ابو اقالم / تسلسل العقار169 / 128 / محلة 903 / شارع 15 / مبنى 66 .صابرخضير حسنالتنوير1109

بغداد / الحارثية / شارع الكندي/محلة 211 /ش 23 .ميثم حميد صالح النيرين1110

بغداد/ الكرخ / حي الخضراء محلة 641 زقاق 30 دار 13 التسلساللعقار رقم القطعة 7/ 2660 اسم المحلة او المقاطعة / 19 الغزالية رقم االبواب 112 / 4 .حقي ماجد سطايالطفاف1111



بغداد/ شارع النضال / م 902 / ش 11 / مبنى 34 / محل 7 أ/ عمارة الفتح .سامر عبد الزهرة سلمان الثمار1112

بغداد/ شارع الكفاح مجمع شارع الكفاح/ م 127 / ز25 / رقم االبواب 94 / ص 26 .عادل صبر مفتن التقنية1113

بغداد/ شارع فلسطين / مقابل مجمع الماسة /م 510 / ش 16 /بناية رقم 1618 قرب شرآة العالمية للتوسط .فاضل محمد مفتناالآنان1114

بغداد/ البياع/ شارع 20/اسم المحلة الخر /تسلسل العقار 19/ 554 / محلة 69 أ/ حي التاميم /قرب عمارة مالك.سعد آاظم حسنضوء الشمس1115

بغداد/ حي جميلة الصناعي / م 514 / ز26 / رقم االبواب 2287 /1 / 4 رقم القطعة 1 /6333 اسم المحلة 4 وزيرية .علي فيصل عبد الحميدالمختار1116

بغداد/ شارع الكفاح /محلة 125 / زقاق 11 / رقم المحل 57 د/ 144 مقابل سوق السكاير .محمد ابراهيم احمد الفيل1117

بغداد/ الحارثية/ شارع البورصة / عمارة الشارق / محلة 211 / زقاق 20 .رياض شاهد عبد علي الشاهد1118

بغداد/ الشرطة الخامسة / العمارة البيضاء/ الكبيسي / محلة 865 /زقاق 31 / رقم المحل 1 /أ رقم القطعة / 5/ 5203حسين صباح عبوداللغة1119

بغداد/ شارع الربيعي / محلة 712 /شارع 15/ رقم القطعة 4/ 11586 / مزرعة حمدي .علي ارحيم مسلم المرجعيون1120

بغداد/ شارع الكفاح الرئيسي/ م 127 / ز25 رقم االبواب 94 / قرب مصرف سومر .زهراء سعيد آاظم االبهام1121

بغداد / الكرادة / 904 / زقاق 99 محل 6/ 38 .حسين سجاد حسين الكواسر1122

بغداد/ الكرخ / الكرادة مريم رقم القطعة 407 / 1729 / الحارثية شارع الكندي / عمارة ابن سينا رقم القطعة رقم 211 / زقاق3 /شقة 10/ 1 الطابق الثاني .حذيفة صالح الدين ابراهيم االرآان1123

بغداد / بغداد الجديدة / م 704 / ز3 / عمارة24/ 2 الشارع العام .ياسمين محمد عبد الزهرة المشراق1124

بغداد / آرادة / البوجمعة / رقم االبواب 16ب 2 / 7/ 6 تسلسل العقار 176 / 1 .بالل رضى مجيدالبرجد1125

بغداد/ شارع المغرب / ساحة عنتر يقع بجوارها مجموعة من المحالت (االثاث).باسم سري غيالن الخزنة1126

بغداد/ زيونة / شارع الربيعي / محلة 714 / ش 15 / مبنى 4/ رقم االبواب 106 / تسلسل العقار 11421 / 4 .انعام آاظم الزم الخضرم1127

بغداد /الرصافة / شارع الكفاح /محلة 125 / زقاق 9 .سعدي محمد اميرالمبثور1128

بغداد / شارع الربيعي / محلة 714 / زقاق 53 / حي المثنى رقم القطعة 4/ 22388 في الشارع المجاور لمول االمير .احمد عادل  قاسم االرجان1129

بغداد / ساحة الواثق / مقابل مصرف دجلة والفرات تسلسل العقار 323 / 69 / بتاوين / محلة 902 / زقاق 14 /رقم االبواب 47 أ / 10 .زوزك حسن سباهياالزميم1130

مقابل مطعم غسان عدنان جابر الجهزاء1131 20 أ/2/ 17 اسم المقاطعة (20 الداوودي). رقم االبواب / 7716 /7 رقم القطعة /18 زقاق / 611 محلة / شارع 14 رمضان المنصور/ / الكرخ / بغداد
(CENTER POINT)

بغداد/ حي الجامعة / شارع الربيعي / م 631 / المقاطعة 20 الداودي / رقم القطعة 7/ 6864 / رقم االبواب 17ب 10 / 63 .شايان هلكورد مصطفى آالر1132

بغداد/ المنصور / بالقرب من سيد الحليب .سنان زهير عنيد السنان1133

بغداد/ حي الكفاح / م 125 / ش 25 / مبنى 39/ 1 .احمد ميرك محمودالحنان1134

بغداد / شارع السعدون / م 102 / ساحة النصر / عمارة 47/ 5قصي فتحي عبد القادرالمنى1135

بغداد/ الكرادة/م 909 / بناية 45 / شارع 45 .مهند قادر عبد اهللا ذنونالسهيل1136

بغداد/ آرادة داخل / قرب الجسرالمعلق .حيدر رزاق صالح الكرادة1137

بغداد / الكرخ/ المنصور /مجاور سيد الحليب .مجيد رحيم جبرالسبر1138



بغداد/زيونة/شارع الربيعي/ قرب مصرف الرافدين/دور الضباط/م714 مبنى/60مؤيد عباس عليالبرد1139

بغداد / الحارثية / مقابل معرض بغداد الدولي  .مازن حميد نايف االباء1140

بغداد/ البياع .حيدر طالب عباسالفيحاء1141

بغداد/ الشورجة / شارع السمؤل / رقم المحل 7 / رقم العقار 639/ باب االغا .احمد سعدي خضيرالنسبة1142

بغداد/ شارع (14 رمضان)/ تسلسل العقار 3/ 964 / رقم االبواب 21/ 93 .عمر هادي جبر الجهراء1143

بغداد/ الحارثية / مجمع الحارثية الطبي / مبنى 407 / 111 / هـ3 /رقم القطعة 407 / 111 / رقم االبواب هـ3/ 17/ 1) .مصطفى ناجي حسن اليسرة1144

بغداد / آرادة خارج / محلة 909 / زقاق 19 / د 71 /31 رقم االبواب 67 أ/ 5/ 6 داخل مجمع تجاري .ممدوح فالح مرزةالممدوح1145

بغداد / زيونة/شارع الربيعي / محلة 714 / ش 15 / مبنى 4/ شقة 204 / ط2 / تسلسل العقار 11421 / 4 .نعمان ثابت نعمانصفاقس1146

بغداد/الكرخ/ العامرية /محلة 632 / زقاق 10 /دار 17/ تسلسل العقار رقم القطعة 1/ 6368 / اسم المحلة او المقاطعة 18فيصل شافي اسعدحوران1147

بغداد / البتاوين / طريق معسكر الرشيد / رقم القطعة 161 / 1155.انس رياض جوادالصيخود1148

بغداد/ الرصافة / البو شجاع / آرادة خارج مقابل الشرآة العامة اللجلود محلة 909 / زقاق 19 رقم االبواب 67 أ/ 2 / 5/ 6 .ارشد صباح هادي الصيخد1149

بغداد/الكرخ/  حي الخضراء / محلة 641/ زقاق 30 / دار 84 /تسلسل العقاررقم 7قطعة 7/ 1620 / اسم المحلة 19 الغزالية رقم االبواب أ8 .فرحان آاظم محمدالدآلة1150

بغداد/ الحارثية / عمارة ابن سينا/ رقم القطعة 407 / 1730 / رقم االبواب ب2/ خلف مول الحارثية ومجاور مستشفى الحارثية وبالقرب من شرآة الخليج العالمية للتوسط .حيدر عبد الزهرة محمداألرومة1151

بغداد / البتاوين/ آرادة قرب ساحة الواثق / رقم القطعة 323 / 69مبنى 40 شارع 14 بالقرب من مصرف دجلة والفرات وشرآة االثيل للصرافة .حيدر جبار آاطعداريا1152

بغداد / البتاوين/ شارع السعدون / رقم القطعة 8/ 29 / رقم االبواب 3 ج/10/ 1 .دنيا عبد الجبار احمدالمقالة1153

بغداد/ مدينة الصدر / محلة 521 زقاق 43 د 30 حي اشبيلية قرب جامع الرسول / شارع الداخل .سعيد سرحان جودةالسرحان1154

بغداد/ شارع السعدون / البتاوين رقم القطعة 8/ 29 رقم االبواب 3 ب 2 /10 / 1 داخل عمارة تجارية الطابق االول .عدنان آشكول حسين االزف1155

بغداد/ العامرية / شارع الرافعي رقم القطعة 2/ 900 / محلة 634 / ش/ 34 / د 18/ 1 بالقرب من مصرف الرافدين / فرع الرافعي .مصطفى نصير عايفالمنقل1156

بغداد / حي الرياض/ م 910 / ز16 / د 81 .يوسف عبدالملك حسنالحجاز1157

بغداد/ الرصافة / شارع السمؤل / عمارة وقف خان الباشا الكبير / السرداب / رقم المحل 17/ج 14 / 240 .علي هاشم حسن االياب1158

بغداد/ الكرخ/ الصالحية / مجاور الخطوط الجوية العراقية / محل 7 موقع العقار سنتر Aرحيم عزيز حتاتةالدردي1159

بغداد/ شارع فلسطين / محلة /714 / ش 15 / تسلسل العقار 4/ 11421 مزرعة حمدي / زيونة .حيدرهاشم سلطانرفح1160

بغداد/ الكرادة / البوجمعة / محلة 905 / رقم القطعة 163 / 23 / رقم القطعة 163 / 25 / رقم االبواب 25 / أ18 / 6 .عبد الكريم هادي هاشم النضيد1161

بغداد/ الشورجة / سوق السكائر / يجاورها محالت صيرفة (قزانية ,الرواسم )وفي منطقة تجارية ,رقم القطعة 117 / 2 طارطان االبواب .رحيم حسين آاطعاألبواء1162

بغداد/ عرصات الهندية / محلة 929 زقاق 9 تسلسل العقار 332 / 228 اسم المحلة البو جمعة / رقم االبواب 458 ب 7 /1 .ميثم مراد دوهانالبرقان1163

بغداد / ساحة الواثق /مجاور مرآز شرطة العلوية الكرادة / محلة 904 / زقاق ر17 / ابواب 21 أ/2/ أ2 /رقم القطعة 222 /62 / اسم المحلة البتاوين .نجاح مهدي تاجرالمقود1164

بغداد / الصليخ / شارع 34 / تسلسل العقار2607 / 68 / 22 راغبة غاتون محل 177أ / 5 تقع في الطابق االرضي .علي خليل ابراهيماللبنى1165



بغداد /الكرخ /آرادة مريم / رقم القطعة 407 / 249 /اسم المقاطعة آرادة مريم / رقم االبواب 46 أ/ 1 / م 211 / ش 5 /مبنى 2.علي محمد جوادالسدرة1166

بغداد / الكرادة / سبع قصور / محلة 909 / شارع 25/ بناية 58 / 11 تسلسل العقار 250 / 2 مقاطعة البو شجاع / رقم االبواب 59 / 8 هـ11 .علي محمد قاسمالباروك1167

11 ضمن عمارة الشراع بالطابق الثاني بالقرب من مصرف الرافدين فرع احمد قدوري فليحالمكال1168 رقم المحل / 11421 /4 11 مزرعة حمدي رقم القطعة شارع الربيعي اسم المحلة / م / زيونة بغداد/
. الربيعي

بغداد / شارع الكفاح تسلسل العقار 25 ج 3 / 144 / 274/ 3 طاطران / اسم المقاطعة شارع الكفاح محلة 115 .علي حنون صابرالهزار1169

بغداد / شارع الكفاح / الناطران محلة 125 ز 54 البناية 17 رقم االبواب 160 / 44 .نادية عدوان خدادادالمقطم1170

بغداد / شارع الكفاح / محلة 125 / ش 25 / رقم القطعة 45/ 22/ الشورجة مجاور مصرف سومر / فرع الكفاح .محمد خليل محمدالوهر1171

بغداد/ شارع الكفاح محلة 127 / زقاق 25 / تسلسل 16/ 1 عبيد 94 ص / 140 .فاطمة احمد نجمالكاهل1172

و130 داخل قيصرية في عمارة مكونة من ثالث طوابق ومقابل شرآة حسن عباس عليالصوافق1173 / 20- 7 العطيفية رقم االبواب / اسم المقاطعة / 3 / 303/ (ع) رقم القطعة الكاظمية مجمع الزهراء بغداد/
. المالي للتحويل عراقنا وشرآة للصرافة الكرخ

بغداد / جميلة الصناعية / محلة 514 زقاق 44 بناية 2166 / 1 / 4 .علي صالح عباسالترعة1174

بغداد / طريق معسكر الرشيد /مجمع السماح محلة 908 / شارع 99 رقم القطعة 148 رقم المحل 59أ.حسام جاسب آاظمالرحى1175

بغداد/ الكرادة / آود الباشا محلة 903/ زقاق 5/ عمارة الزهراء .آريم جاسم زغير الثلج1176

بغداد / الرصافة محلة 11/ رقم القطعة 4/ 11517 / مزرعة حمدي / رقم االبواب 69أ/ 56 ط 3 .رياض عبد الحافظ محمدالحالل1177

بغداد / الرصافة تسلسل العقار / رقم القطعة 3/ 3008 م وزيرية رقم االبواب 8003 أ2 /3/ 2 .عبد الحميد عباس محسنالصرف1178

بغداد/ الرصافة / شارع الكفاح / مقابل سوق السكائر محلة 127 زقاق 25 رقم االبواب 94 / ص 3 / 140 .صالح موسى اسماعيلالتارة1179

بغداد/ الكرادة / شارع سلمان فائق / محلة 904 / ش 14/ رقم األبواب / 1 رقم القطعة 323 / 1217 / بناية 1/ 17 وبالقرب من مصرف االعتماد اللبناني .حسين علي جاسماالعتزاز1180

بغداد/الكرخ/ الكرادة مريم / تسلسل العقار 407 / 1730 / رقم األبواب ط2 / د3 / داخل عمارة ابن سينا الطابق الثاني بالقرب من مصرفي الشمال وبغداد فرع الحارثية .زاهر شاآر ناجي الفراشة1181

بغداد/ الكاظمية / شارع الشريف الرضى / عمارة الشيوخ / الصاغة / رقم القطعة / 843 / 1 رقم المحل 8/ 20 .عباس داود سلمانالزير1182

بغداد/شارع السعدون / محلة 102 / ش 77 / رقم القطعة 159 /167 / رقم االبواب 65 م /21 مقاطعة / بتاوين .سعد رحيم غازيالباصرة1183

69 /أ / ط2 بالطابق الثاني بالقرب من مصرف الرافدين فرع الوحدة تقى حيدر ابراهيمالهيشور1184 / 46 15 عمارة دريم مول رقم المحل 714 شارع 11517 محلة شارع الربيعي رقم القطعة 4/ / زيونة بغداد/
.

بغداد / زيونة / شارع الربيعي اسم المحلة / م 11 مزرعة حمدي / رقم القطعة 4/ 11517 رقم االبواب 56/ 69 أ ضمن مجمع دريم مول بالطابق الثالث بالقرب من مصرف أشور .جالل عبد الزهرة رسنبنها1185

بغداد/ الكرادة /شارع النضال / عمارة / محلة 902 ش / 11 مبنى /34 محل أ/7 بالقرب من مستشفى ابن الهيثم .احمد سلمان منشدالدلوف1186

بغداد/ شارع الكفاح / محلة /125 ش 25 ز 25 محل 45 / 13 .هند حسن حميد الدواد1187

بغداد / الكرخ / العامرية /شارع العمل الشعبي تسلسل العقار رقم القطعة 1 / 714 اسم المحلة او المقاطعة 118 العامرية رقم االبواب 41 أ / 28 .معاذ عبد الحميد مجيدالروق1188

بغداد/ حي الخضراء / م (639) ز (4) ش 30 بناية 81 رقم القطعة (7 / 2358 ) رقم األبواب (1) اسم المحلة 19 غزالية بالقرب من مصرف الرافدين / حي الخضراء .احمد ماهر عبد الجبارالوالس1189

بغداد/ الصليخ / حي أور رقم القطعة 4/ 655  / محلة  327 / زقاق 30 / دار 35 . جواهر حمادي ذجر الشريان1190

بغداد / شارع السعدون حي بابل (الوحدة ) محلة 902 / شارع 12 /رق العقار(323 /366 )يجاور الشرآة مصرف االقتصاد فرع آهرمانة.سراج احمد محمداألروية1191

بغداد/ السيدية / محلة 7821 / رقم المحل 17/ رقم القطعة 1156 /43 / 1 رقم االبواب 1/ 22 / 1 .لؤي راضي حنيش بحمدون 1192



بغداد/ الرصافة / عرصات الهندية/ تسلسل رقم القطعة 332 / 226 / اسم المحلة البو جمعة / محلة 929 / 33 / مبنى 14 رقم االبواب 472 / 11أفاضل عالوي عباسالبستاء1193

بغداد / شارع الرشيد / ضمن شارع السموؤال محلة 110 زقاق 27 / محل 17 ج 6 / 240 عمارة خان الباشا الكبير .سنان احمد جواد االجتذاب1194

بغداد/ الكرخ / الحارثية / آرادة مريم / تسلسل العقار 407 / 111 اسم المحلة آرادة مريم رقم االبواب ج 9 .صفاء يحيى عبدالجبارالنداء1195

بغداد /الشعب / سوق شالل / محلة 339 / تسلسل العقار 1/ 8831 المقاطعة أ9 االبواب 3551 أ/ 1/ 9 .مهند جاري حطاب الحطاب 1196

بغداد/ الرصافة / شارع الكفاح / م 127 / شارع 22 .ازهار رحيم ابراهيم المدرة 1197

بغداد/ حي اور / محلة 325 عمارة الياسري شقة 2802 / تسلسل العقار 6/ 12434/ اسم المقاطعة 5 صليخ قرب الهيئة العامة للضرائب فرع الشعب .مؤيد اسعد خزعلالعنان1198

بغداد/ الكرادة / حي بابل م/ 929 ش / 18 مبنى 94 عمارة الورآاء .محمد عباس جبر الصدارة1199

بغداد/ شارع الكفاح / محلة 115 / بناية 25 قرب سوق السكاير .حسام نديم توفيق الهبوب1200

بغداد/ الكرخ/ حي الجامعة /م 627 / ز 24 / رقم القطعة 26/ 24 المقاطعة 7/ 2380 / م الداودي / رقم االبواب / 3 .نور رافد محمود الوثيل 1201

بغداد/ الدورة / محلة 808 / زقاق 1/ عقار رقم 226 /7/ 3/ قرب ضريبة الدورة .محمد خضير عليوان الفصاص 1202

بغداد/ الكاظمية/ باب الدروازة / م413 / ز/ 12 تسلسل العقار 55 / 18 .مهند علي جاسم الرخام 1203

بغداد / جميلة الصناعية في عمارة في الطابق الثاني تتضمن مجموعة من المحالت .علي عاصي حمد الجابي 1204

بغداد/ الكرادة الشرقية تسلسل العقار 220 / 104 /عمارة الورآاء / رقم القطعة 332 / 77 / اسم المحلة حي بابل / محلة 929 / ش 18/ رقم االبواب 438 د 5 /1حازم جابر عبوديالنظم1205

بغداد/ المنصور / الداودي / رقم القطعة 7/ 1407 م / 2 داودي . ابراهيم حسن محمد سعيد الشاهق 1206

بغداد/شارع النضال / محلة 902 / شارع 11 مبنى 34 محل رقم أ7 .اسماعيل منشد شاتي المدارك1207

بغداد/ الشورجة / شارع السمؤل / رقم المحل 6 رقم العقار 639 / باب االغا .حسين عليوي محمد العاقورة1208

بغداد / السيدية م/ 821 / زقاق 44 / د 57 / رقم االبواب أ15 / 22 .امير نصير محمد االسارير1209

بغداد / حي القاهرة / م 309 /ز 6/ بناية 7 / رقم المحل 3/2/ 5132 .رائد صاحب عبد الحسنالقاع1210

بغداد/ حي العامل / السوق الشعبي / محلة 805 / زقاق 71/ رقم البناية 34 / رقم المحل 3 .عادل الزم حميد الباهض1211

بغداد/ الرصافة / شارع الكفاح / محلة 115 / تسلسل العقار 25 ب2 / 144 رقم القطعة 274 / 3 طاطران .صالح حميد احمد اللوز 1212

بغداد/ جميلة / م 518 / ز 23/ بناية 3889 / 1 من جهة ساحة 55 .محمد عارف عبد الديسم 1213

بغداد / زيونة / الجمعية التعاونية لالدارة المجمع السكني / محلة 506 / زقاق 40 / دار 3 .آامران شعبان جهاد الناز 1214

بغداد/ الكرادة داخل / البو شجاع / تسلسل العقار 406 / 11محلة 907 / ز 31 / رقم االبواب 61 / 4 .مريم عبد االمير عبد الشعاب 1215

 بغداد / الكرخ / رقم القطعة / 135 /2 / اسم المحلة شيخ بشارمحلة 212 / ش 13/ رقم االبواب 12/ 2/ 1 .نهى حمادة حسن البالج 1216

بغداد/ الشورجة / سوق الدهانة رقم القطعة 155 / 158 محل 4 بناية 24 /108 زقاق 51 .سامر عبد الكريم هادي القريص1217



بغداد/ العامرية / شارع العمل الشعبي / محلة 639 / زقاق 36 / رقم القطعة 8/ 87 عمارة المضايف بالقرب من مصرف الرافدين .اآرم نافع عبود الهتون 1218

بغداد/ الصليخ / رقم القطعة 22 / 68 / 2474 .محمد شكري عبد الجليل السحر1219

بغداد / السيدية /الخيزران .منار علي حسن البثق1220

بغداد / الرصافة / شارع الرشيد / باب اآلغا / رقم القطعة474 / رقم االبواب 9 ج4 9 ج5 / 112 .عادل سعد عبد الكريم الديسق 1221

بغداد/ حي جميلة / شارع الحسينية مقابل نادي الحسين الرياضي رقم القطعة 1/ 2427 محلة / 514 رقم المبنى 53 ش 1/ 21 . حسين سلمان محمد الساعي 1222

بغداد/ البياع / شارع عشرين / محلة 817 / قرب عمارة مالك .خالد عبد اهللا محمد االحتمال 1223

بغداد / الكرخ /حي الجامعة /تسلسل العقار رقم القطعة 3/ 2031 /اسم المحلة اوالمقاطعة 20 داودي / رقم االبواب أ9 /3/ 95.ايهاب غالب قهير البداهة 1224

بغداد/ حي بابل /رقم القطعة 161 /2931 رقم االبواب 32أ/ 1 / 27 .صباح حسون حسين عرفة1225

بغداد/ الكاظمية / تسلسل العقار رقم القطعة 1306 / 5 اسم المحلة او المقاطعة الشيوخ / رقم االبواب 45 / د/ 1/ 2  م 423 /48سهيلة نجم عبد الحسن الرقين1226

بغداد / حي الجامعة / محل 5 / عمارة 102 / تسلسل 95 /3 /131 /شارع الربيع / محلة 635 .وسام خليل حسن غزة1227

بغداد/ الكرخ/ العامرية /شارع محلة 630 / زقاق 340 / رقم المحل 2 ج 2/ 16 .هشام مهدي صالح حوى1228

بغداد/ زيونة / رقم القطعة 22388 / 4 رقم االبواب 180 أ5 اسم المحلة 11 مزرعة حمدي م 714 / ز 53 بالقرب من مصرف الرشيد .صاحب شنوت ياسين الذاآرة1229

بغداد/الداوودي / رقم القطعة / 8 / 4482 /مقاطعة 20 داوودي / محل رقم 35 / 2 .احمد حقي اسعد الرضاب1230

بغداد/ الكاظمية / تسلسل العقار 303/ 70 / اسم المحلة المقاطعة العطيفية محلة 425/ شارع 18 الكاظمية / رقم االبواب 7 ن / 3/ 5 .ثائر جبار مهدي االفضل 1231

بغداد/ شارع الكفاح/ محلة 125 / ش 25 / محل 8/ 49 .علي عطية فنيان الوآرة1232

بغداد/شارع السمؤل مقابل خان مرجان الطابق االرضي .سنان ثامر وهيب البيارق1233

رقم المحل أ21 / بالقرب من محمد جواد غيدانالتسديد1234 36 / رقم القطعة 1 / 277 / /1 رقم االبواب / 19 /حي الرشيد داخل قيصرية 110 /زقاق محلة / شارع النهر مجمع سوق حيفا / الرصافة بغداد/
. جامع االخالص

بغداد / الرصافة / اسم المحلة الوزيرية / محلة 119 / زقاق 25 / مبنى 4 أ/ 1/1 تسلسل العقار 16 /262 باب المعظم / مقابل دار الطلبة .راجحة عبد الكاظم شغاتي القشعم1235

بغداد/ شارع الرشيد / حافظ القاضي / محلة 108 / محل 6/ 195 محلة العمار .آاظم عودة والي الباخرة1236

بغداد/ شارع الكفاح / سوق السكائر في عمارة تتضمن مجموعة من شرآات الصرافة .محمد زيدان خلف الزبير 1237

بغداد / مدينة الصدر / نهاية شارع الفالح / قطاع 44 / رقم القطعة 4/ 36623 محلة 561 ع /23 / 414 / رقم االبواب 15/ 20/ 414 مجاور شرآة الترتيب .عدي حاتم حاجمامرلي1238

بغداد / الكرخ / م 821 / رقم القطعة 1156 /43 / 1 /المقاطعة الخر .فهد جفال ضامن التهميم 1239

بغداد / مدينة الصدر / نهاية شارع الفالح / قطاع 44 / رقم القطعة 4/ 36623 محلة 561 ع /23 / 414 / رقم االبواب 15/ 20/ 414 مجاور شرآة امرلي  .جعفر عيسى جعفر الترتيب1240

بغداد/ زيونه/ شارع الربيعي / مول مرآز زيونة الطابق الثالث محلة 712 زقاق 15/ مبنى ب67 .ازاد شوآت جوهر الذرار 1241

بغداد/ شارع الجمهورية / محلة 113 / زقاق 69 تسلسل العقار 177 /2 طاطران / االبواب 2أ19 /155 .شيماء جمعة حسن الرواسم 1242



بغداد / مبنى الشرآة عبارة عن دار سكن (خالي من شاغلية )يقع في منطقة حي الوحدة محلة (902 ز 19 د 1 )داخل احد الشوارع الفرعية .رفل يوسف ذنون القارة1243

بغداد / جميلة / شارع الوسيلة / محلة 518 / مبنى 2497 / تسلسل العقار 1 رقم القطعة 2497 / اسم المحلة او المقاطعة 4 / الوزيرية رقم االبواب (1).حيدر صالح حسن الساجع 1244

بغداد / الشورجة / شارع السمؤل / تسلسل عقار 1 /32 م 7 راس القرية المحل يقع داخل عمار في الطابق االول حيث يحتوي على عدد من شرآات الصرافة .عبد الكاظم حاشوش سلمانالحاشوش1245

بغداد/الرصافة / تسلسل العقار 234/ مقاطعة جديد حسن باشا الصغير / رقم االبواب 10/ 23 .ضمياء سعيد جمعة القرار1246

بغداد/ السيدية / محلة 821 / زقاق 44 / رقم االبواب أ االبواب 16/ 22/ 1 .مصطفى ناظم نوري نابل1247

بغداد/ البتاوين / آرادة قرب ساحة الواثق محلة 902 / زقاق 14 رقم القطعة 323 / 69 بالقرب من مصرفي دجلة والفرات والمنصور لالستثمار .المثنى ريكان حديد الملتزمون1248

بغداد/ الشورجة/ الدهانة / تسلسل العقار 1/ 180 /اسم المقاطعة حي الرشيد / محلة 108 ز 44 .عبد الكريم عباس حسون الساقب1249

بغداد/ حي الرشيد / محلة 110 / رقم االبواب 7م / 1 بالقرب من شرآة الطيف للتحويل المالي وشرآة القيراط للصرافة .رنا صالح مهدي النياف1250

بغداد / الرصافة / السنك / ساحة التحرير بداية شارع الرشيد عمارة السنابل شقة 36 رقم العقار 15 .عباس عالوي عباس الهذوف 1251

بغداد / الكرادة / شارع 62 / محلة 904 / رقم االبواب 6/ 23 .عقيل مجيد جواد القوش1252

بغداد / الكرخ / حي القادسية / محلة 606 / زقاق 8/ رقم البناية 66 /رقم القطعة 3/ 830 / رقم االبواب 5/ 16 أ اسم المقاطعة (1الخر)مجاور مسجد بالل الحبشي .عيسى شوآت محمدالمنصة 1253

بغداد/ العطيفية / شارع اآد / رقم القطعة / 323 /3رقم االبواب 21أ 6/ 123.عمار حسين فتح اهللا اباري1254

بغداد/ زيونة شارع الربيعي / محلة 714 داخل عمارة النور ط 1 .اوس يعرب سعيد الغد1255

بغداد/ الرصافة / رقم االبواب 15 / تسلسل العقار 220 /140 محلة 904 / زقاق 70 / اسم المقاطعة البتاوين .رائد عبد الجبار موسى مراآش1256

بغداد / حي اور / بالقرب من ساحة صباح الخياط مقاطعة (5صليخ ) تسلسل العقار 4 /  815 .صفاء حسين حبيبالزوال1257

(شرآة النهج للتوسط)والمصرف وليد جاسم بريمالالميون1258 30 / بناية 135 يقرب منها ز / 929 م 532 أ/ محلة البو جمعة رقم االبواب / 800 /332 عرصات الهندية / تسلسل العقار / حي بابل بغداد/
. الوطني االسالمي

بغداد / قضاء الرصافة / مدينة الصدر / رقم القطعة 4/ 6499 اسم المقاطعة 4 وزيرية رقم االبواب 8/ 28 / 8 .طالب علي محمد الفيوم 1259

بغداد/ الكرخ / الحارثية / مجمع الحارثية الطبي / خلف المول بغداد.ادريس علي صادق النهاية 1260

بغداد/حي العامرية / العمل الشعبي / شارع العسل .احمد عبد المناف شريفالخواتم1261

بغداد/ المنصور / 9نيسان / محلة 613 / ز 18 / مبنى 128 .زياد طارق حسن المكعب1262

بغداد/ الكرادة /محلة 929 / زقاق 21 / مبنى 20 / رقم االبواب 224 م 5/ 1 / رقم القطعة 327 / 222 البتاوين .رعد آاظم مهدي الدائم 1263

بغداد/ زيونة/ شارع الربيعي / محلة 714 / شارع 15 / تسلسل العقار 4/ رقم االبواب 27/ 196 رقم القطعة 11517 مقاطعة 11 مزرعة حمدي .وائل جمعة سلمانالرتائم1264

بغداد / الحارثية / محلة 213 / زقاق 3 /بناية 8 / رقم القطعة 47/ 111 اسم المحلة آرادة مريم 8 .مؤيد عبد اهللا صليبي المرمار1265

بغداد/ البتاوين /  رقم القطعة 67 /11 محلة 102 زقاق 31 /بناية رقم 3 وتقع الشرآة على مقربة من مطبعة محافظة بغداد .ليث آردي جاسم العاج 1266

بغداد/ جميلة الصناعية رقم القطعة 10/ 4/ 49355 مقاطعة الوزيرية محلة 520 / زقاق 4 / رقم االبواب 4أ10 / 14/ 58 تقع خلف ملعب المجلس البلدي .عمار عبد الرحمن توفيق المجهر1267

بغداد / جميلة / محلة 514 / زقاق 1/ رقم القطعة 2484 / 1 4أ بالقرب من شرآة جلوالء .سهام سلمان مهودر الشبوب 1268



بغداد/ السيدية / شارع التجاري 78 أ5 / 10 / 1 فلكه العلوه .زيد عبد علي حسينالدرفل1269

بغداد/ جميلة رقم القطعة / 2937مقاطعة /4 وزيرية /جميلة حي القدس م 514 ز 54 بداية شارع الوسيلة من جهة ساحة 55 لمدينة الصدر .صفاء والي قاسم العقد1270

بغداد/ شارع الكفاح سوق السكائر / القشل / قطعة رقم 152 /م113 /ز 96 / مقاطعة 9أ/ 155.مصطفى مصطفى زوراب الزبد1271

بغداد/ الكرخ / الحارثية قرب مستشفى الحارثية م / 211 ز / 3 تسلسل العقار 16/ 17 رقم االبواب 18/ 10 .سجاد احمد حزامابن العزيزية1272

بغداد/  رقم القطعة 485 / اسم المحلة 26 هيبة خاتون / رقم االبواب 52 /4/ 25 .بروين حسن علي العاس 1273

بغداد/ القادسية / م 606 / 8 مبنى 64 محل 3 أ/ 6 .هبة اهللا هيثم الهلمان 1274

بغداد/ زيونة / م 712 / ش 15 مبنى 67 رقم االبواب 57 ب 7 / 61 .صالح عباس حافظ الخفجي1275

بغداد/ الرصافة / البتاوين / رقم القطعة 265 عباس فاضل لفتة المعيار1276

بغداد/ الحارثية / رقم القطعة 407 / 210 رقم االبواب 19/ 6 ب .حسن طالب فالح السناف1277

بغداد/ السوق العربي / تسلسل العقار 215 / اسم المحلة راس القرية / رقم االبواب 176 / 5 /ج.صالح حسن مجبل الخارطة 1278

بغداد الجديدة / حي الخليج م 706.نهاد سلمان مخلف النهر 1279

بغداد / شارع الربيع / عمارة المعمورة محل 12/ 8 .هديل حسن عليوي االجابة 1280

بغداد/ شارع السيدية محلة (821)زقاق (44)/ د (57)رقم االبواب (13 أ/ 22 ) داخل عمارة (ميالد الحب )الطابق االول ويجاورها عدد من شرآات الصرافة منها (نابل ,التهميم )بثينة عبد الرحيم علياالربك1281

بغداد/ آرادة خارج / محلة البوجمعة 905 / ش 18/ رقم االبواب 15 ج 3 بالقرب من فندق قصر الحياة وشرآة امين للصيرفة .فراس غازي رشيد الوشاء1282

بغداد / الكرادة / عرصات الهندية / رقم المحل 3 / م 929 / ز 27 .ايمن عبد الزهرة رزاق البودقة1283

بغداد/ حي المأمون / شارع 66 / محلة 608 / مقاطعة 20 / داودي / رقم االبواب 159 / 3 .محمود جاسم محمد المهيب 1284

بغداد/ قضاء المحمودية / ناحية الرشيد / مقاطعة 8 صخربجة الغربية / قطعة 18/ 15 .استبرق خالد نجم الضمأ1285

بغداد / الزاوية / محلة 911 رقم القطعة 510 / 19 مقابل حسينية الزاوية .حيدر حسن محمد علي البصمة 1286

بغداد / الرصافة / البوجمعة رقم القطعة 332 / 800/ رقم االبواب 532 / أ11.عمر سهيل مهدي األحقاف 1287

بغداد / الكرخ / حي حطين / رقم القطعة محلة 618 زقاق 24 تسلسل العقار 8/ 7908 مقاطعة 20 الداودي رقم االبواب 43 ب .طارق وفيق اسماعيل المتاع 1288

بغداد/ قضاء الكرخ / حي الجامعة / مقاطعة الداودي20 / رقم القطعة 3/ 2028 بالقرب من مصرف الرافدين / فرع الخضراء .عبد الرحمن زيدان  خلف الرهل 1289

بغداد / العامرية / محلة 630 / شارع 31 / م 64 .رحيم جاسم صالح الترنج1290

1291
بغداد / المشتل شارع المطبك في قيصرية في قيصرية عمارة النهال 729 / ش 50 / تسلسل العقار 7/ 1788 / رقم المقاطعة 751 / رقم االبواب 530 / 791 رقم 4أ/9 / 14 .آرم صباح فالح الرسام 

بغداد / السيدية م / 821 ز /7  2/ 4  رقم 18 / 1 يقع داخل عمارة (ميالد الحب )على الشارع التجاري الطابق االول .ليث راضي حنيش النسوج 1292

بغداد / شارع فلسطين تسلسل العقار 5/ 1589 مقاطعة 3 وزيرية / حي 14 تموز م / 510 محل أ 4 ب 3 وب5 وب 6 .فضل اهللا آريم عبد االمير المستقر 1293



بغداد / الحارثية / قرب مول الحارثية / عمارة ابن سينا / الطابق 3/ د 4 / رقم العقار 407 / 172 . بشار قيصر عبد الجبار الهيلمان1294

بغداد/ الكرادة / بالقرب من ساحة آهرمانة محلة 901 زقاق 1 بناية 14/ 5 داخل فرع بالقرب من قاطع مرور الكرادة ضمن بناية بالطابق االرضي .عباس قاسم سلمان اللمى1295

عنــــوان الشرآــــــةاسم المدير المفوضاسم الشرآةت

 التاميم / آرآوك / شارع اطلس/ عمارة حسن نجمجنكيز غريب محمددنيا1
آرآوك /شارع احمد اغا /رأس القوريةاحمد عبدالكريم زينلالبلسم2
التاميم / آرآوك / مقابل جسر الشهداءعبدالصمد عبدالمطلب سعيدالقلعة3
التاميم / طريق بغداد / مجاور جامع النور الكبيرسعد الدين حسن امينبابا آرآر4
التاميم / آرآوك / شارع االوقافالماس رسول رشيدالدانية5
آرآوك / شارع اطلس حبيب محمد مطرتدمر6
التاميم / آرآوك / طريق بغداد عمارة النور مقابل جامع النور الكبيرعبداهللا عمر محمدالسالم7
بغداد/ السيدية / محلة 821 / زقاق 44 / رقم االبواب أ االبواب 16/ 22/ 1 .عبدالرحمن شكورالذهب االسود8
التأميم / آرآوك / حي المنصور / طريق بغدادجمعه عبداهللا سليمالقدس9

آرآوك / السوق الكبير / عمارة الخان الكبيرفاتح صبحي زينلآرآوك10
آرآوك / شارع الثورة / عمارة اآرم مجيدآفاح عبد الواحد مجيد التاميم11
بابل / الحلة /قرب قيادة الشرطة/ السوق الكبير  عامر محمد سعيدالمدماك12
بابل / الحلة / شارع االمام عليجاسم حسين الصكرالشرآه العراقية13
بابل/ قضاء المسيب السوق الكبيرامجد احمد جوادالمسيب14
بابل/ الحلة / شارع الطهمازيةمحسن علي حسينالسلسبيل15
ميسان / مدينة العمارة / قرب جامع المفتي محمد علي رحمةميسان16
البصرة/سوق الحورية / شارع ابو االسود / مجمع الزهراءاحمد عامر فاخرسبأ17
البصرة / العشار / سوق الخضارهماجد جنديل جابرالبصره18
البصرة/ العشار / شارع الكويتطاهر حيدر علوانالعسجد19
البصرة / شارع الجزائرجنان محمد فياضالهجرس20
البصرة/قضاء الزبير / عمارة عبود الهيلعبداالمير ياسين عليالجواس21
ميسان / السوق المسكوفماجد عبدالحميد مالكالزهور22
البصرة/ العشار / مجمع بابلصادق هاشم فتاح عيسىالعشار23
البصرة/العشار / الخضاره / قيصرية ناجي عشعبداللطيف باهيز جابراالنام24
الموصل / المجموعة الثقافية / مقابل ملعب الجامعةصالح عبد اهللا يونسالنورس25
الموصل / الجانب االيسر/ شارع نينوىسعد وعداهللا نجمالليث26
الموصل / موصل الجديدة / مقابل الشرآة العامة للسيارات سابقًاهشام شريف الخفافالرماح27
الموصل / مجموعة ثقافية / حي المهندسينناهض عبدالمعين علي حسينالحدباء28
الموصل / باب السراي / شارع الكورنيش / سوق الحبالينعامر محمود مصطفىالسمير29
الموصل / المجموعة الثقافية / مقابل العيادة االستشاريةعلي محمد عبد االلهالصحراء30

جــــدول بأسمــــــاء شرآـــــــات الصرافـــــــة  في المحافظات



الموصل / باب الطوب/ عمارة شيرين عسلاحمد حيدر ابراهيماالمل31
الموصل /الجانب االيسر / شارع الدرآزليةآفاح زؤوف امينالدعاء32
الموصل / شارع الكورنيشجعفر زهير احمدارض الفردوس33
الموصل / شارع الكورنيش / سوق الخيمةوليد عبدالرزاق ياسينالخيمة34
نينوى /الموصل / سوق الشعاريناآرم حسين عليدبي الدولية/ سنجار سابقا35
الموصل / محلة الشيخ عمرعبد اهللا خليل احمدالحسن36
الموصل/الجانب االيسر /المعارض حيي الجزائر /مقابل محطة الوقودمحمود داود سليمانالذهبية37
الموصل / شارع الجمهورية / مقابل سمير اميس / عمارة العباديابراهيم انورغائبالخالد38
الموصل / الجانب االيسر / مقابل ملعب الجامعه / المجموعة الثقافيةخالد عبدالغفور مرادالنمور39
الموصل / باب السراي/ خان المقصوص / باب الجسر القديمصالح الدين شريف محمدام الربيعين40
الموصل / سوق الصرافين / خان المقصوصلطفي ناظم فتح اهللا نينوى41
الموصل / باب السراي / خان المقصوصابتهال محمود عبداهللالمازن42
الموصل / باب سنجار / سوق البورصةرعد حسين علي االلوان43
الموصل / المجموعة الثقافية / مقابل العيادة االستشاريةبسام جمال محمد شيتالهدف44
الموصل / المجموعة الثقافية / مقابل العيادة االستشاريةعبداهللا محمد نوريالخضراء45
الموصل /منطقة الدرآزلية الشارع العامماهر عويد سعيدالبيضاء46
الموصل / الجانب االيسر / صناعة المعارضمحمد فيصل ذنونالموصل47
االنبار / الفلوجة / الشارع العام / عمارة مولود سلمانسفيان لطيف عليهالل الجزيرة/الهالل سابقا48
االنبار / الرمادي / الشارع العام / مجاور مصرف الرشيد بشارعبد الجبارعباساالنبار49
االنبار/ قضار القائم / الشارع العام / مقابل الجامع الكبير / محل 122 /31/33 احمد نافع عبودالضحى50
االنبار/ منفذ التنف الحدودي( منفذ الوليد)عبدالكريم حميد فراجالعربية51
االنبار/ قضاء الفلوجة / الشارع العامفراس عبد الرحمن جاسم عباسالبراء52
االنبار/ قضاء القائم / محلة الجماهير عمر محمود رحيمالكوثر53
النبار / قضاء القائم ايمن مجيد آريم ذيابالنواعير54
االنبار / الرمادي / شارع السينما/قرب مدرسة المأمون/ قرب مصرف الرشيد/فرع الرمادياسكندر عادل حمادالمشهور55
االنبار / قضاء القائم / حي الجماهيرعامر صالح عليالنوفل56
 بابل /شارع الطهمازيةزيد صباح عبدالغفارالورآاء57
 القادسية / الديوانية / السوق الكبير اياد آاظم جالبالميزان58
القادسية / الديوانية / السوق الكبير على حسن حسينالديوانية59
آربالءالمقدسة / شارع العباسية/ حي النقيب/ قرب دائرة الضريبة رقم العمارة56هشام عبدالحسن هاشمعالية60
آربالء المقدسة / شارع العباس عدنان محمد علوان عباسفجر الغدير61
آربالء المقدسة / شارع قبلة الحسين ( ع ) عدنان طالب عبداهللاالنهار62
ديالى / بعقوبة / سوق الذهب فيحاء محمد نجمالزيتون63
 ديالى / بعقوبة / السراي / مقابل مصرف الرافدين صالح مهدي عبد حسنالفوز64
النجف االشرف / السوق الكبير / قيصرية أحمد الشمريحسين محمود محمد حسينالغري65
المثنى / سوق المسكف / الشارع التجاري علي مسلم محمداالمين66
المثنى / السماوة / شارع العيادات الشعبية رحيم جاسم محمداصالة الجنوب الرفل سابقا67
السماوة / قرب سوق المسكف عمادعبدالمحسن عباسالسماوه68
المثنى / السماوة / السوق العمودي رياض مطر حماديالفيد69
المثنى / السماوة / شارع الجسر / عمارة البلدية اسعد محمد فاضلالصادق70
المثنى / السوق المسكف / عجد التجاري قاسم حسين عطيةساوة71
الناصرية / شارع الحبوبي .صباح حسن عبد اهللالبطحاء72



ذي قار / الناصرية مسلم سالم نجفالكوفة73
ذي قار / الناصرية / شارع الحبوبي.عبد الكاظم موسى عباساالقمار74
الناصرية / شارع الحبوبي عادل ثامر سعدونذي قار75
ذي قار / الناصرية / شارع الحبوبي.امجد حميد سابراور76
ذي قار / الناصرية / شارع الحبوبيبيادر عجيل خليوياآد77
ذي قار / الناصرية / شارع الحبوبي.عاطف سالم داودالسنابل78
واسط/ الكوت/ شارع االسواق المرآزية  محمد طالب محمدالساحل79
الكوت/ عمارة فاطمة / مجاور سوق الصاغة طالب آيطان عبدالرضاالبرق80
النجف االشرف/ حي االمير م9 ز9 د30.احمد محمد حسين ابراهيم الصدق81
ميسان / السوق الكبير / مقابل جامع المفتيمصطفى صبيح سيداالبتسام82
البصرة / شارع الكويت مجاور مديرية الجنسيةمهند مصطفى حسنالتاج83
بابل المسيب/ شارع العمل / مقابل حسينية اهالي المسيبعماد عبيد حسينالقمة84
االنبار / المجمع الحدودي في طريبيل .عدي فهمي عبداهللالمعروف85
ميسان / السوق الكبير / بناية الشابندر / محل 37/13.عامر عبداهللا مناتيالجزائر86
االنبار/قضاء الفلوجة/حي الشرطة/ شارع40 رقم المحل 4/3 قرب جمعية نور بالديعمر عويد زهمكقطر87
االنبار / الرطبة ـ مجمع طريبيل الحدوديفراس اسماعيل حميدالشرق االدنى88
البصرة /شارع الجزائر / مقابل مطعم فطوطةمازن محمد فياضالشرقية89
شارع الجزائرحميد لطيف حنتوشعربية المكارم / النجف سابقا90 / البصرة
النجف االشرف /شارع المدينة/بالقرب من مصرف الشمال ومصرف بابلثائر ناقد رشيدالهنوف91
النجف االشرف م9 /ز9 د180 شارع مطعم الروانمحمد رحيم غازيالصنوبر 92
ذي قار/ الناصرية.ابراهيم حالوب صاحبدار السالم93
ميسان / السوق الكبير / قرب جامع المفتيعقيل حميد عبدالملوية94
البراقعامر رزاق مرزةبيجي95 / النجف االشرف
آربالء/ شارع الجمهورية / سوق البورصةعالء عبدالحسن هاشمافاق السما / االردن سابقا96
البصرة/ شارع الجزائر/تسلسل 108/47/38علي رياض محمد فياضاليسر97
االنبار/فلوجة/ناحية العامريةمجمع االخاءالسكني/سوق مرآزالمدينة/بجانب مصرف الرشيدعدي رمضان ابراهيمالغيث98
محافظة ميسان/ السوق المسكوف / عكد النجارين .حسن نعمة آاظموادي الرافدين99

المثنى/السماوة/السوق المسقوفاسماء عبدالكاظم طارشالعالمية المتحدة100
ذي قار/ الناصرية / وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجاريةمحمد دنيف جبارةالزاملي101
102

قبة االقصى (الجنوب
سابقا) المثنى/مرآز المدينة/مقابل العيادة الشعبيةايوب غالي ياسين الخفاجيالمتحدة

االنبار /قضاء هيت / السوق القديم قرب جامع الشرقيفراس خليل فوازهيت103
صالح الدين/تكريت/شارع الجسر/قرب جامع الحسين_منطقة القلعةعلي سليمان محمد مجموعة الساحل104
الناصرية/ سوق الشيوخصالح حسن احمدالسديم105
المثنى /السماوة /شارع باتاعبد الرضا علي محمد بيت المال106
الموصل /ربيعه / الفيصليه / الكمركعبد اهللا مظفر عبداهللا النعيميبرج الفنار107
البصرة / شارع الكويت / قرب دائرة الحوال المدنيهحوراء سبهان حسن آزاردبي الخليج108
بابل /الحلة / تكريت / شارع 40 /فرع حسينية ابو حمزة /قرب جامعة الحلة .محمد عادل حسنسندباد العرب/الحلة109
بابل /الحلة / شارع 40 / عمارة الرحمن / م 39 /34 حي جمعية المعلمين /مجاور شرآة االمين العربيةحسن علي عبد الواحد محمد علي جنة الرحمن /الحلة110
آربالء/ شارع الجمهورية / رآن شارع االمام علي/م باب النجفاحمد محمد محمد علي حسينانوار الغري111
المثنى/سوق السماوة الكبير/الشارع التجاريعدنان هدهود بريدآرم االصدقاء112
النجف / سوق البورصة / قرب ساحة الميدان /الجانب االيمنآاظم صالح حريجةالمسلم113
البصرة / شارع الجزئر/ مقابل مطعم فطوطةجمعه لطيف حنتوش جروالمكارم114



الموصل /الجانب االيمن / شارع نينوى / سوق الصاغةيونس هاشم مهديالصائغ المتحدة115
305 /ز54 /السوق الكبير شارع المواآباحمد مهدي راضيانوار الديوانية116 /محلة الديوانية
البصرة / شارع الجزائر / مقابل مطعم فطوطةمحمد عبدالحسين صبيحالحوراء117
العمارة /شارع دجلة/ السوق الكبير.مولى نعمه زبونالورآاء االهلية118
البصرة /حي الجزائر.عدنان حميد غيالن حسنالنشمي119
المثنى / سوق المسكف / فرع شارع الجامعآاظم مجيد فليح حسينالوارث120
النجف / حي الغدير /محلة 109 ش22رحيم يوسف جعفر حسنالوادي المقدس121
ذي قار / شارع الحبوبيعلي عزيز غريالزمردة العالمية122
االنبار/الفلوجة/الشارع العام/حي النزالعقيل غاوي بعيوي عودةبنزرت123
بابل/الحلة/شارع 40/ تقاطع الجمعيةعباس جواد آاظمبغداد العربية/الياسري سابقا124ًَ
الموصل /باب السراي/ خان المقصوصمحسن يونس محمد صالحالغانم125
البصرة / شارع الجزائرقاسم آاظم عبدالحسن لفتة النورين المتحدة126
بابل /الحلة /شارع 40 العقار المرقم 17/35 مجاور شرآة الطيف للتحويل الماليعبدالكريم امين محمدعلياالمين المتطورة127
البصرة/شارع الجزائرمحمد آامل علياريس128
الموصل/شارع نينوىاحمد بشار صابر زبيرالشهد االصفر129
المثنى/الحي الغربي الثانيفاطمة وحيد جبربرآة الرحمن130
البصرة/شارع الجزائرفائق احمد خلفنخيل البصرة131
ذي قار /خلف شارع الكورنيش/مقابل اتصاالت بريد ذي قاراحمد عبدالحسن عزيزعسكر نوافذ العراق132
البصرة/ العشار/سوق الذهبعلي جلوب فالحالنور المبين133
النجف االشرف /داخل السوق الكبير في سوق الصيرفةحبيب آاظم جدراننور الوالية134
النجف االشرف /شارع الروان/قرب مصرف الخليج التجاريعالء هادي حميد محمدالنجف الحديثة135
الموصل/ آراج الشمالعمر احمد عثمانطيبة136
موصل/ باب السراي / قرب جامع الباشاعلي غانم محمداالهرام137
ذي قار / الناصرية/ الجزيرة الشرقيةصادق عبد الحسين صاحبتاج نور الحياة138
ميسان/ السوق الكبير/مقابل سوق القادسيةعلي رحيم عبد مجموعة الكوثر139
البصرة / شارع الكويت / مقام عليمحمد عبد الحسين راضي عبودمجموعة الشارقة140
الموصل/ شارع الزهور/حي الجزائرمحمد عبدالستار صديق عبدالرزاق القرش المتحدة141
الموصل / سوق الموصل / باب السرايفارس حازم ذنون  محمد الطائياليسر المتحدة142
البصرة/ قضاء الزبير / شارع الحالقينطه ياسين حاجم سلطان الخالديالعونان143
البصرة/ قضاء الزبير / شارع الحالقيندالل عبدالحسين قاسمالرحال144
الموصل/شارع الكورنيشاحمد سالم سعيدالفاتح145
البصرة /العشار/سوق الذهبعالء فاضل شاآرالفيض المتحدة146
آربالءالمقدسة /محلة العباسية/سوق البورصة/مقابل مصرف الرافدين/فرع العباسهادي هنداس خليفةمجموعة الهندس147
االنبار/الفلوجة/الشارع العام/حي النزالحاتم شايع خلفبيدر الخير148
البصرة/سوق الخضار/مجمع المنتضراسعد سليم جاسمالخضر149
آربالء المقدسة/شارع الجمهورية/سوق البورصةعباس عطشان فزاعالوجود150
آربالء المقدسة/شارع الجمهورية/سوق البورصة /عمارة الحاج خشناحمد حسن عليالميار151
آربالء المقدسة/شارع الجمهورية/سوق البورصة /داخل قيصريةعلي شاآر نعمةالباز152
البصرة/العشار/ القيصرية/سوق الذهبعبدالجبار جاسم احمد حسينالبراق المتحدة153
آربالء المقدسة/شارع الجمهورية/سوق البورصة ناطق عبدالحسن صالحالتطور154
الديوانية/شارع آراج الدغارة/قرب مصرف الرشيد/فرع الديوانيةانور جليل جبارالمشهد155
االنبار /الرطبة/الحارة/محلة2/ز19/د105/5ابراهيم خليل فواز شنديالنيزك156



ذي قار/شارع الحبوبيمصطفى حسين حامدااليهاب157
البصرة /شارع الربيعة/(شارع الحالقيين)حامد ياسين محمدالفرج158
النجف االشرف/شارع حي الفرات/مقابل دائرة توزيع آهرباء النجفعباس مكي محمدالريان159
البصرة/العشار /سوق الذهبآاظم عداي ترآيبنت الهدى160
بابل /المحاويل/محلة36/بالقرب من مرآز شرطة المشروعابراهيم حمزة حسونالشقائق161
البصرة/الرشيدية/شارع الربيعةابراهيم خلف محمد صالحاالبداع162
ديالى /الخالص/الشرقية /شارع الحسين/مقابل مصرف الرشيد/فرع الخالصموسى عيسى هادياللياق163
النجف االشرف/حي االسكان/مقابل مديرية مرور النجف/محلة 2محمد آامل محمدالدلة164
البصرة /شارع الجزائراياد طعمة سلمانالطيف العالمية165
النجف االشرف/شارع الحزام االخضر مقابل مدينة االلعابرافد رحمة اهللا جاسمالسهلة166
ديالى/الخالص/شارع الحسينهادي عيسى هاديالخالص167
محافظة البصرة/شارع الجزائرعمارة الهاشم/محل 3قاسم آاظم جبرالهادي168
آربالء المقددسة/حي الحسين/مقابل المسبح عقار206/11 محلة61حسين زهير رشيدالشبل169
الناصرية/شارع النيل/مقابل اطفاء الناصريةعقيل عبدالحسين صاحبالكرم170
بابل/شارع 40 الرئيسي/قرب دائرة االوقافعالء ثامر محمد السكاك171
صالح الدين/سوق البورصة/خلف المحكمةعماد ظاهر حسننيبال تكريت172
المثنى/شارع الصادق/تقاطع العيادات الشعبيةحيدر آاظم هويدي يونسالحصانة173
آربالء المقدسة/شارع الجمهورية/سوق البورصة/عمارة الحاج حنن عقار121/3/م83 العباسية.نزارمجيد يحيى الحائريالجمال174
آربالءالمقدسة /محلة3/ز5/بناية78/شارع الجمهورية/سوق البورصةصالح فاضل حنشالتساهل175
آرآوك /شارع الجمهورية/قرب مستشفى دار السالممحمد جواد رضا عويددابان176
الموصل ناحية ربيعةامنيس صالل دخيلجوهرة الجزيره177
النجف االشرف/شارع الروان/مقاطعة االميرمحمد حسن رسم حميداليعسوب178
البصرة/شارع شارع الجزائرصباح جليل ديوانالسيبة179
آرآوك/شارع اخي حسين/طريق آراج الشمالنه ريمان نصر الدين آوخهالسمر180
المثنى/شارع باتا/مقابل ستوديو السماوةسهول عبداللطيف عليالسوق181
البصرة/شارع الجزائرعدنان رميض ناصرنجمة السفير182
الموصل/جامعة الموصل قرب جامع احمد اسماعيلمصعب غانم حميدافاق المستقبل183
االنبار /هيت/السوق القديمعبدالمعين ياسين جلوبالفجر184
ديالى/الخالص/المنطقة الشرقية /داخل السوق الشعبيصباح احمد صالحسناريا185
المثنى/سوق السماوة الكبير//مقابل مصرف الرشيد/السماوة/35بهاء جاسم عبدالحسين مهديالبصام186
النجف االشرف/حي القدس/قرب مستشفى االمام عليصفاء حمزة راهيالسعفة187
آرآوك/سوق الحصير /قرب آراج الشمالشاهو علي عبداهللالتأخي188
الموصل /خان المقصوصمهند مروان ادريسالخياط189
االنبار/ قضاء الرمادي/شارع السينما/مقابل مصرف الرشيد/فرع الرماديقصي اسماعيل خليلالتجدد190
االنبار/هيت/السوق القديم/قرب جامع الشرقيصهيب عبدالرزاق رحيمااليمن191
النجف االشرف/حي االمير/مبنى1/129احسان علي خضيرالعراقة192
البصرة/شارع الكويت/ مقابل الجنسيةآريم عبدالحسين راضيالزورق193
المثنى/شارع باتا/قرب مصور السماوهأوس عبداللطيف عليالنماء194
آرآوك/الجسر الرابع الحي العسكريسرآوت محمد شريفالوصال195
بابل/شارع 40 /مقاطعة القاضية عقار رقم 30/1173/4حسين هادي حسينالرشق196
المثنى/شارع باتا/قرب السوق المسكوفهديل عدنان ابراهيمطليطلة197
البصرة/العشار/شارع الوطنجالل عبدعون شاآرارض العاصمة198



صالح الدين/سامراء/منطقة العرموشية/الشارع الرئيسي لطيف عباس علوانمسار العربية199
البصرة/سوق الحورية/ مجمع بناية الحوريةانعام عبدالخالق عبودالبيدر200
النجف االشرف/منطقةخان المخضر/مقابل فندق برآة ال محمدرحيم عبدالزهرة سلمانالياس201
الموصل/الساحل االيمن/الكورنيشقتيبة علي حسنالقارورة202
واسط/الكوت/شارع الكورنيش/ساحة العاملثائر جاسم محمدالقاهرة203
المثنى/شارع الفنادق / محالت جمعية الهالل االحمر العراقية فرع المثنى هو شارع تجاري رحمن اياد طاهرالمضيف204
الناصرية / شارع الحبوبي/ عمارة الحاج عزيزعدي طاهر موسىالصبا205
المثنى/شارع العيادات الشعبيةساهر عبداالمير حسينالمعالي206
الموصل/خان المقصوص قرب شرآة المازنوليد هاشم سعديالنسور207
البصرة/ شارع الجزائر /قرب مطعم فطوطةهديل احمد حسينالجائز208
المثنى/ المحور التجاريآرار آامل آاظمالمناخ209
النبار / قضاء الرمادي /شارع السينما / مقابل مصرف الرشيد/فرع الرماديسرور محمد ابراهيموهج الشمس210
البصرة/محلة الفرسي / الجزائر سمر صالح مهديالتفاح211
ذي قار/قضاء سوق الشيوخ/محلة النجادة/تسلسل526/4آاظم حسين آاظمالوافد212
الموصل/الساحل االيسر/المجموعة الثقافيةزاهر عبدالرزاق شكرالشهباء213
البصرة/شارع الجزائرايمان عبدالزهرة ناظمالخلود214
الموصل/باب سنجار /منطقة البورصمحمد هاشم يونسالعروبة215
ذي قار/ شارع الحبوبيناظم حسن حبيبالمعارف216
آربالء /شارع الجمهورية/عمارة االطباء / مقابل مرقد العباس ميثم صالح مهديورقة الزيتون217
صالح الدين /سامراء/عرموشية الشرطة /منطقة الذهببرآان شاآر محموداللبالب218
ذي قار/سوق سيد سعد.زينب جاسم حمدالتراث219
آرآوك /شارع اطلسمراد صالح الدين زين العابدينالممتاز220
االنبار /قضاء حديثة/الشارع الرئيسي/قرب جامع عبدالرحيمخالد حمدي جاسمالمرشد221
آرآوك/مقابل مدرسة استاذ رشادابراهيم اسماعيل رمضانالبقاء222
آرآوك /طريق بغداد/خلف نادي الثورة الرياضي.فخرالدين خسرو عليالمعاني223
ذي قار/ الناصرية شارع ابن سينا / سوق الكهربائيات .عالء راشد حطحوطالرؤيا224
الموصل /فليفل/ المنطقة الحرة .صفاء صبحي حسنالجامعه225
االنبار/الرمادي شارع السينما/ مقابل مصرف الرشيد/فرع الرمادي .باسم محمد عياشالياقوت االحمر226
الموصل/ الموصل الجديدة/شارع السايلو.هادي حسين جمعةالمربد227
الموصل/حي الفيصلية قرب مديرية مرور نينوى .بيشوار قدري احمدزهرة الحامد228
البصرة/منطقة الجزائر/سوق الخيمة الشعبي .جواد فتيل أحسونيالسديد229
الديوانية/السوق الكبير/السراي/م215/داخل قيصرية الصاغةصفاء فاضل حسينالميسرة230
المثنى/المحور التجاري/عمارة الحجية .آاظم حميد آاظمالنبع231
آربالءالمقدسة /حي الحسينالشارع الرئيسي/مقابل المسبح/م3/ز8/د20.ليث عبدعلي شاللالتليد232
البصرة / شارع الجزائر .سنان ثجيل مهجراالتحاد233
االنبار/الفلوجة/الشارع العام/حي الرصافي/م311ز33/عمارة9.عمر عبدالعزيز عبدالكريمالطواف234
االنبار/ الفلوجة/الشارع الرئيسي.احمد شايع خلفالشايع235
الموصل /الشارع النجفي.محمود احمد محمودالمحراب236
الموصل /ربيعة/خلف البريد القديم .حاجم علي نوافنجمة االمين237
الموصل/الدواسة/عمارة االهرام .صالح احمد صالحالوسط238
الموصل/شارع نبي اهللا شيت .محمد خليل احمدالثراء239
بابل/الحلة/قرب شرطة الحلة ش18/ز7/د7.حنين حميد عبدالرضاالسنايا240



النجف االشرف/السوق الكبير/المشراق/داخل القيصرية.علي محمد راضيالبشير241
النجف/شارع المدينة/حنن الخيرياحمد ناقد رشيدالفردوس242
آرآوك /شارع الجمهورية اريان ابراهيم حسنوادي اريان243
بابل/الحلة/شارع اربعين/مقاطعة 38ز37رائد عباس عبد ناجيالسقى244
الموصل/الموصل الجديدة /شارع السايلوعبداهللا محمد عليالنجود245
النجف االشرف/شارع الكوفة/مقابل محكمة استئناف النجف / رقم القطعة 1370/3188 م/حي السعدسعد علي مطيرةماء الينبوع246
البصرة/سوق العشار/شارع ابو األسود/سوق الخضارة .وفي جري جار اهللاألزهران247
آرآوك/السوق الكبير/عمارة خان الكبير.حسين عبدالواحد محمدالتون داغ248
االنبار / الرطبة/الشارع العام.محمود عايش عبطانالرطبة249
آرآوك/صاري آهيه/مقابل ماآس مول .آوندر شاهين قادرقصر آوندر250
البصرة/العشار/مقام علي/سوق الذهب .معتز آاظم عداياالقربة251
آربالء المقدسة/الحسينية/سوق العطيش .رافع هاشم داودنهر الحسينية252
البصرة/العشار/شارع ابو االسود/سوق الخضار.آاظم عاشور رمضانالناعور253
الموصل/باب سنجار/البورصة.محمدعلي حسين عبداهللاديار مكة254
بابل / الحلة/السوق الكبير/عمارة الحاج جليل/سوق الذهب/قطعة18/211سنان علي محمودالحاتم255
آربالء المقدسة/حي النقيب/بناية الحاج حميد الشكرجيمحمد حسن موسىأشبيلية256
ميسان/السوق المسكوف قرب المكتبة العصريةسجال جبار موسىاللمار257
النجف االشرف/السوق الكبيرمنتصر صالح مهديبلد الدر258
آرآوك/شارع الجمهورية/منطقة شاطر لوجتين محمد اسماعيلاالقصى259
البصرة/شارع 14 تموز/مقابل مصرف االقتصادعادل طاهر سلماناالقاليم260
آرآوك/شارع المحافظة /مقابل فندق ديوانجتين صالح الدين عليالتون 261
بابل/الحلة/شارع المكتبات/جبران/رقم العقار/1154/24صادق محمد عبدالرضاالصدف262
بابل/ الحلة/شارع الطهمازيةحسين علي عبدالواحدالحلة263
الموصل/باب سنجار/منطقة البورصة/مقابل مسجد الرحمةغسان عبداهللا شاهينسما العراق264
بابل/ شارع الطهمازيةعلي خضير حسينالرضاء265
النجف االشرف/شارع الكوفة/مقابل مستشفى الحكيم العامباسم محمد آاظمالبحر266
صالح الدين/ سامراء/حي المعلمين/قرب جامع الرزاق/ليث شامل عباسالزاد267
آربالءالمقدسة /شارع العباس/سوق البورصة/بالقرب من محافظة آربالءلبيب صادق آاظمارض الغانم268
ميسان/ السوق المسكوفحسن سليم قاسممروج ميسان269
آربالء المقدسة/العباسية/سوق البورصة /شارع الجمهوري قرب مصرف الرافدين فرع العباسرعد حميد عباسالرابح270
البصرة /العشار/سوق الصاغةمهند عبدالكريم جلوبالقداح271
النجف االشرف/حي االمير/شارع الروان/م112/ز16/د52اسامة سعيد حسناالسامة272
البصرة/مقام علي/سوق الذهبمحمد الباقر موسى جعفروالية الحق273
آرآوك /شارع اطلس/شارع الصباغينمجيد عبداهللا قنبراالترجة274
الديوانية/سوق الهرج/القطعة المرقمة152/176/مقاطعة الجديدةستار وناس جحيفأرض الحضارة275
ذي قار /قضاء الشطرة/قرب قسم اتصاالت وبريد الشطرةصادق هادي مصارعالشطرة276
الموصل /شارع الكورنيشاحمد صابر غالب عبداهللالمصدر277
الموصل /شارع الكورنيشاوس عبدالكريم عبدالرزاقالوارق278
االنبار /القائم/حي االندلس/م41 عمارة النهيره شق4وليد طالب زغيراالرض الجديدة279
صالح الدين /بيجي/ مدخل السوقابراهيم خليل ابراهيمالعصر280
ميسان/القادرية / سوق الذهب احمد محمد نعيمةالماهر281
الموصل/الزهور/شارع المصارفعلي أرشد احمدالنهلة282



البصرة /قضاء الزبير /السوق الكبير مجمع الصائغ التجاريمصطفى هاني طوينةالعرش283
الموصل/باب الطوب/ سوق السكائر نديم محمد سلطانالرحمة284
الموصل حي الجزائر شارع التل /قرب محطة تعبئة ام الربيعيناحمد عبدالسالم سليمانعيون المها285
البصرة /شارع الجزائروليد نجم عبداهللاعشتار286
النجف االشرف/الكوفة السراي /2/70 االبواب 1/268مهند جاسم جابرسما األمل287
ذي قار/قضاء قلعة سكر/سوق السرايمهدي بدر خريهتالضيغم288
البصرة/سوق الخضارة/شارع ابو االسودداخل حليم دخل اهللاالزدهار289
البصرة / شارع الكويت /سوق الخضارة /مقابل شرآة االسوار للتحويل الماليجمال عبدالحسين راضيالغسق290
البصرة / العشار/ سوق الخضارةحسام ريسان عزيزالرميلة291
صالح الدين/قضاء طوز خورماتو /محلة مال صفر/الشارع العاممحمد شكور امينالسواء292
صالح الدين/ قضاء طوز خورماتو/الشارع العام /مقابل قائم مقامية المدينةهلمت عماد جميلالطالع293
النجف االشرف /حي االمير/شارع الروان داخل القيصرية/مقابل افران جوهرة لبنانحسام صاحب حميدي السوسن294
البصرة/سوق الحورية/الخضارةمحمد جميل سليمالهدايا295
االنبار/ قضاء الرمادي/شارع السينمامحمد عبد سحاب مطرالمبدع296
آرآوك/السوق الكبير /محلة المصلىابراهيم يوسف زينلالمدينة المنورة297
النجف االشرف/محلة البراق/بالقرب من مرقد االمام علي بن ابي طالبقاسم جعفر هاشمبانيقيا298
البصرة /شارع الكويتعبداهللا غالب صبارجوهرة الخليج299
البصرة /محلة الفرسي /رقم القطعة 38 / 47 رقم االبواب 107 .قاسم محمد عطبالخيال300
الموصل /حي الجزائراحمد لطيف احمدالزيبار301
ذي قار /شارع الحبوبينبأ عزيز برهانالروعة302
المثنى /السوق الكبيرجميل ابراهيم آاظمالهواس303
الموصل /الفيصلية قرب مستشفى الصدريةريان حامد جاسممجموعة دمشق304
البصرة/شارع الجزائر/قرب مصرف الخليج التجاريمعن آاظم جوادالشناشيل305
النجف االشرف /شارع محمد مهدي الجواهري رقم القطعة 210 حي االميرحسين رزاق مرزةنور الساحل306
الديوانية/شارع السراي/قرب مديرية الشرطة/قرب مصرف الرشيد/فرع الفراتمهند فليح حسنالغرنوق307
البصرة /قضاء الزبير /شارع الحالقينمحمد طه محمدالرغيد308
النجف االشرف/منطقة المشراق/السوق الكبير/بالقرب من مرقد االمام علي بن ابي طالبانوار عبداالمير باقرالرسل309
بابل/ رقم القطعة 38/368/53 /محلة الطاق /شارع 40رائد جليل آريمالمور310
بابل/الحلة/رقم القطعة 1/75 /شارع الطهمازية /محلة 38 قرب مصرف المنصور /فرع بابلوفاء فخري رشيدالمرفال311
 آربالءالمقدسة/العباسية/سوق البورصةحسين آامل وفيالنزيه312
ذي قار/ االدارة المحلية / شارع جسر القيارة وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية .محمد آاظم بهلولالسيار313
البصرة/شارع الجزائر/مقابل حسينية الحاجة خديجةحيدر احمد محمدادلب314
آربالءالمقدسة/العقار رقم 83/121/محلة العباسية/سوق البورصةنوره عادل اموريالشمائل315
الكوت /العباسية/عمارة البيت الخليجي/الشارع القديم/مجاور سوق الصاغةحيدر شبيب ظاهرالقسور316
بابل/الحلة/رقم القطعة 16/1م/38/شارع 40 قرب مصرف ايالفعالء محمد هاديافاق السيف317
النجف االشرف/البورصة/عمارة االطباءثائر برير عباسالبهنس318
االنبار/ قضاء هيت /السوق القديم/قرب جامع الشرقيسعد طه جميلالمنتدى319
الموصل/ المجموعة الثقافيةوليد خالد شهابالكرنك320
النجف االشرف /حي االمير/شارع الروان/2/16898.حسين علي مطيرةالفرصاد321
ذي قار/شارع الحبوبي .آامل آمر سلمانالقيثارة322
واسط/قضاء الصويرة/حي الحسينية/تقاطع  آصيبة العقار 508/295 االبواب 1.حسنين حسن ثوينيمودة واسط323
واسط/محلة السوق/واسط الشعبي/سوق هويدي .حسين عزر فارسالجوادين324



الموصل /الجانب االيمن/سوق باب السراي.محمد صالح الدين شرفزهرة الربيع325
البصرة/مقام علي /سوق الذهب .علي جايج لعيبيالقطيف326
صالح الدين /تكريت شارع 40 مقابل ثانوية الطورةابراهيم شريف احمدالمملكة327
صالح الدين/العرموشية/الشارع الرئيسي.حامد احمد محمودالصفوح328
صالح الدين/بيجي/ مقابل مصرف الرافدين القديممحمود صبار ابراهيممكحول329
آربالء المقدسة / شارع الجمهورية /سوق البورصة داخل قيصرية 0 تسلسل العقار121 /3م 83 عباسية مجاور شرآة الشمائل ومقابل مصرف الرافدينزمن سعيد محسنالزاهر330
آرآوك / شارع التربية القديمة/ قرب مصرف النورعلي غازي يعقوبالمنبر331
آرآوك / شاطر لو / رقم القطعة 186 / 1عدنان معروف عارفزحل332
آرآوك / محلة رحيم ئاوا رقم القطعة 8/ 568 صفاء صديق رشيدبيخال333
آرآوك / شارع الثورة مقابل مستشفى الجمهوريعباس الياس أحمدالقناطر334
آرآوك / طريق بغداد / رقم 109 / 195  صاري آهية عابدة عثمان محمدالعذب335
واسط /قضاء الكوت / رقم القطعة 372 / 97 اسم المحلة /السراي رقم االبواب /8844 بالقرب من الرافدين فرع قرطبةرشيد مطر خباطالنهروان336
ذي قار حي اور مقابل مديرية الشؤون وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالتايمان حميد منصور اآلوزار337
آرآوك / شارع التربية القديمة / مجاور مصرف النور -  رقم القطعة 74/1207  صاري آهيدسالم محمد احمدالشعائر338

آربالء المقدسة /الكرخ / العباسية /سوق البورصة /رقم العقار  121/ م/83علي جاسم محمدالغيد339
الموصل / المجموعة الثقافية 11 /238 /305 محل رقم (1)مهند رائد محمد البارح340
الموصل /الكورنيش / قرب قيصرية سباهي بزارمحمود حطاب اسماعيل الحق اليقين341

الموصل/ باب السراي قرب جامع الباشابشار غانم محمدحلب342

الموصل / باب السراي شارع الكورنيش رقم القطعة 139 ياسمين ازاد احمدالتراقد343

النجف االشرف / حي الغدير رقم القطعة /2/ 17419 / رقم المقاطعة 4 / جزيرة النجفيونس محسن جايشالطالء344
بابل / الحلة / جباوين / سوق الذهب /تسلسل العقار 144 سليم آاظم محسن الحزم345
المثنى / السماوة / شارع بانا قرب تقاطع العيادة الشعبيةفاطمة علوان عزوزتاج  االمراء346
آرآوك / شاطر لو قرب دائرة الكهرباء القديمةعلي عبد المطلب سعيدأنوار آرآوك347
البصرة /محلة مناوي باشا مقابل مستشفى ابن غزوان 0باسم محمد عطبالسراب348
آرآوك / التأ ميم /رحيم أوة محلة 159 زقاق 9 مبنى 67 0آريم أحمد آريمالحطيم349
آربالء المقدسة /سوق البورصة /الفرع الثالث /حيث يحتوي على عدد من المحالت التجارية مرتضى حسين حسننور الصباح350
واسط /مرآز مدينة الكوت رقم البناية 372 /45 منطقة العباسية شارع االسواق المرآزية سالم حسين سلمانالدجى351
البصرة / قضاء الزبير /شارع الحالقين مقابل عمارة الصانع ضياءعلي نوريالرفعة352
صالح الدين / سامراء / عرموشية األمين منطقة سوق الذهب مقابل مسجد الرحمة 0قيس غافل مجيدآفاق سامراء353
النجف االشرف /منطقة المشراق /قرب السوق الكبير رقم القطعة 1 / 1902محمد قاسم حنونالساحب 354
البصرة /العشار سوق الحورية / وهو شارع تجاريسعد محمد آاظمالقرطاس355
الديوانية /رقم القطعة 436 /م سراي / رقم االبواب 1هاشم غازي هاديالمنظر356
/مقابل أسواق الجزيرةعماد عبيد حسينالنبع الصافي357 273 /25 شارع آراج السدة عمارة النسر /قضاء المسيب رقم العقار بابل
واسط /قضاء الصويرة /رقم القطعة 84 /1 بناية متنزة الصويرة الجديد رقم االبواب /1 بالقرب من مصرف الرشيدمحمد آريم منصورالسجواء358
البصرة /شارع الجزائر وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجاريةعبد الرحيم عبدالحسين صبيح الحجر359
النجف االشرف / سوق الصيرفة رقم القطعة 1209 / 6 اسم المحلة مشراقفتحي رزاق عبد الحسين الهبة 360
البصرة / قضاء المدينة شارع السوق / محل رقم 1/ 431مصطفى شاتي ترآيالوطفاء361
ذي قار / شارع الحبوبي / قرب مرطبات تفاحةجواد آاظم محمد الحضارات362
النجف االشرف /حي االمير رقم القطعة 12365 / 2 قطعة رقم / 2سرى عبد األمير آاظمالبراحة363
البصرة/ قضاء الزبير / شارع المكاتب عمارة الصائعاياد عبد العزيز عبد الواحدااللباب364



البصرة / شارع الجزائرعباس محسر طعينخيرات ساوة365
ديالى / لخالص /سوق الخالص (شارع الحسين ) تسلسل العقار20/ 11زياد طارق شاآرالوبر366
آربالء المقدسة / تسلسل العقار3/ 986 مقاطعة 61 جزيرة / حي الحسين / م 44 / ز 2 / محل 9 / 33حيدر عبد الحسن هاشمأفاق الصباح367
النجف االشرف / منطقة حي األشتراآي 2/ 15607رعد نعمان محمودروعة الرائد368
واسط /قضاء الصويرة /حي السراي مقابل المرآز الصحي /عمارة عبد الحسن مظلومعلي صباح آريم الصويرة369
ديالى / الخالص / رقم القطعة 1090 /3علي مسلم صالحالضواري370
المثنى /السماوة السوق المسكوف مقابل ابن الحسن /رقم العقار 385احمد عبد الكاظم طارشالخبراء371
آربالء المقدسة / قرب االمام الحر / تسلسل العقار 9 / 32 / مقاطعة 21 الحيدريةمؤيد محسن عطشانالحدود372
بابل / الحلة /شارع 40 م / 38 اسم المحلة / مهدية واآراد تسلسل العقار 38 / 1ضياء حسين هاشم أسد بابل373
النجف األشرف / حي الميالد .عقيل شهيد وليدالرمق374
الموصل /حي المثنى /رقم القطعة 2/ 701 المقاطعة /محلة 43 -الجيلة باب تبة .ابراهيم خليل ابراهيمشناشيل دبي375
النجف االشرف / حي االمير / شارع الروان رقم القطعة 16898 / 2 .احمد عبد الجليل حسن الساري376
بابل / الهاشمية / القاسم رقم القطعة 528 م 16 /ز 18 مقاطعة 1160 القديمة .احمد فليح عبيدالبقين377
البصرة / العشار / مقام علي وهو شارع تجاري يضم العديد المحالت التجارية .فهد محمد جاسمالواسعة 378
النجف االشرف / قضاء الكوفة /المحلة /الرشادية / رقم البناية 1906 / 2 وفي منطقة تجارية وعلى شارع تجاري .حسن هادي عبودالتمار379
ذي قار /قضاء قلعة سكر قرب مرآز الشرطة بداية السوق وهو سوق تجاري .هدى حسين جاسم السؤدد380
آربالء المقدسة / عقار 121 / 3 م / 83 عباسية سوق البورصة شارع الجمهوريةهاشم عبد المهدي محسننسيم آربالء381
الديوانية / شارع التحدي /تسلسل العقار452 /محلة السراي/ مقابل االعدادية المرآزية  .جالل حسين ابو حميدالعرفان382

البصرة/ العشار/شارع الكويت /السوق الكبير/مجاور الجنسية -رقم القطعة / 668 /51 -أسم المحلة /مقام علي .محسن عبد الحسين راضيالبرهان383

المثنى /قضاء السماوة /السوق المسكوف /محلة الشرقي مبنى رقم 676 /2 شارع النجارين وهوشارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية .بليغ عبد العزيز عليالبليغ384
البصرة /العباسية /مقابل دائرة البلدية -قرب شقق الضاحية وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية  .عالء عريبي حسيناالصول385
الموصل / المجموعة الثقافية م/41 قرة آوز تسلسل العقار 302/ 526بشار ياسين حسنالدنيا386
المثنى / نهاية شارع باتا / مقابل السينما الجديدة قرب مصرف الرشيدحسين نقي تقيالمعتمد االمين387
بابل / الحلة / حي مصطفى راغب 59 / 8 بالقرب من شرآة سلسبيل والورآاءصباح عبد الغفار عبد الحليمالزلماء388
بابل / حي الجمعية الرئيسي / الطهمازية / رقم القطعة 4 / 82 / م 30 حيدر آاظم احمدالمان 389

بابل /قضاء المسيب طريق الكراج الموحد محلة الجمهورية وفي شارع تجاري ويوجد بالقرب منها مصرف الرشيدعقيل عبد المحسن جوادالخدين390

النجف االشرف / السوق الكبير / سوق المسابك / م المشراق / رقم القطعة 5 / 203  حسين عبد االمير عبد الحسين الوادي الكبير391
البصرة /الفرسي تسلسل العقار / 114 /41وهو شارع تجاري .(شارع 14 تموز بناية مجمع يحيى التجاري )حارث عبد الودود ديواناالمطار392
بابل / الحلة / شارع 40 / رقم القطعة 4 / 1271 رقم المحل 8 / 20 ضياء حسين عبود الخطوات393
النجف االشرف / حي االمير / شارع سوق البورصة آريم حسن آربولالمغوار394
البصرة / العشار / تسلسل العقار 59 / 30 سوق الذهبمحمد آامل عودةاآلصرة395
آربالء المقدسة / الكرخ / العباسية  / عمارة االطباء رقم القطعة  118/ 6 قاسم  آاظم رضااالزهار الذهبية396
آرآوك / مدخل شارع الجمهورية قرب مطعم عبد اهللامحمد عز الدين سويدالمهندس397
ديالى / بعقوبة / سوق الكبير / مجاور آراج الشابندر / رقم القطعة 318 / 4محمد حسن جلوبقنا398
ذي قار / قضاء سوق الشيوخ / محلة النجادة أحمد هاشم سلطانالنعيم399
صالح الدين / قضاء بلد / شارع المحطة بالقرب من مصرف الرافدين حسين نجم عبد االميرالنظير400
النجف االشرف / حي الغري / شارع السالم / علي شارع تجاري / ش 40حيدر رزاق شمرانالطلع401
االنبار/ الرطبة /  الشارع العام عمارة الشوافاسماعيل حميد رزيقالبادية402
ميسان/ السوق المسكوف وهو شارع تجاري نعيم شهاب جبارسال403
آربالء المقدسة / العقار 121 / 3 م 83 / عباسية سوق البورصةزينب علي شاآرالعالقات404



ذي قار / شارع الحبوبيسهاد فوزي عبيدالجوري405
آرآوك / شارع المحافظة / قرب شرآة اسيا سيلصفاء انور محمدالسدف406

آربالء المقدسة / شارع الجمهورية / عقار 121 / 3 / محلة 83 سوق البورصة بالقرب من مصرف الرافدينحسام عبد الجبار هويدالحسام407

البصرة / العباسية قرب نادي االطباء .سعد عبد الرحمن حسنالشيماء408
بابل / المسيب / الشارع الرئيسي / محلة الشيوخ / رفم القطعة 102/ 2 رقم االبواب بابانحيدر حسن عباسالعقيدة409
بابل /المسيب / ناحية الهندية / حي الري / تسلسل العقار 15 / 38 م 22 آرود مهناوية / االبواب (1)استبرق سامي هاشماليقين410
آربالء / شارع حي االسرة / طريق النجف رقم القطعة 3/ 12512 اسم المحلة ( 61 جزيرة )عباس حازم عباسالحذاف411

الموصل / المجموعة الثقافية مقابل شرآة اطياف للموبايلفراس غسان عبد الجليلجنة االندلس412
ذي قار /  الناصرية / الجزيرة / شارع عشرين تسلسل العقار 110 / 27228 أيات علي عبد الحسينالراغب413
ذي قار/ سوق الشيوخ / محلة االسماعيلية / تسلسل العقار 140/ 1 جمال دحام حسنالمزايا414
بابل / الحلة / جبلة /مقابل حسينية ابن ادريس بالقرب من شرآة السلسبيل حسين علي ابراهيم برآات االمين415
البصرة / الفرسي / قرب مجسر الجزائر مجمع يحيى التجاري /عمارة اسكندر (رقم القطعة 114 / 41 ) وهو شارع تجاري .خلف عبد الصمد خليفة الممزر416

ميسان / السوق الكبير / 67 القادرية / رقم 408 / رقم االبواب / 24 هشام جبرطاهرالتين417
بابل/ الحلة/شارع الطهمازية منطقة الجبل / تسلسل العقار رقم القطعة 72/ 1 اسم المحلة 38 مهدية اآرادعلي سعيد عباساألسد418

بابل/ المسيب / ناحية سدة الهندية رقم العقار 7/ 88 اسم المحلة او المقاطعة 22 / آرود المهناوية قرب مرآز شرطة السدة وشرآة نقل المنتوجات النفطيةسلمان داود ابراهيماألحبة419

ديالى/ الخالص / رقم القطعة 10/ 988 / سوق الخالص / شارع الحسين فوزي صالح حسينالبيلساء420
المثنى/ السماوة / بساتين السماوة الشرقية وهو شارع تجاريسجى حميد آاظمالشجن421
االنبار /هيت / السوق القديم / قرب جامع الشرقي / م 60 / بناية 52 نضال خليل فوازالومضة422
البصرة / قضاء الخليلية / وهو شارع تجاريآاظم جواد عبد اهللا النبط423
النجف االشرف / شارع الحويش / مدخل سوق النجف الكبير خلف مطعم وفندق برج االمراءعزيز محمد جاللالمصداقية424
ذي قار/ الناصرية / الجزيرة رقم العقار 110/ 1457 /وهوشارع تجاري حبيب حاتم سهرالسكينة425
البصرة / العشار / مقام علي / سوق الذهب / تسلسل العقار رقم القطعة 1578 / 1                    زينب سليم عبد النبي الجودي426
ذي قار/ شارع الحبوبي / سوق الكهربائيات وهو شارع تجاريمحمد علي جبارالتهاني427
البصرة / حي الجزائر / مجاور فندق قصر السلطانعالء عبد سلمان حسينخزانة العرب428
ميسان/ شارع دجلة / ساحة النصر بناية النصر وهو شارع تجاريعلي حسين سيدضفاف دجلة429
صالح الدين /  قضاء بلد شارع المصرف قرب مصرف الرافدين -77نزار فوزي فاضل المفكرة 430
المثنى/ السماوة / رقم القطعة 138/ 1 مقاطعة بساتين الشرقي سوق ابن الحجية ابراهيم آاظم ناصرامارة ينبع431
النجف االشرف / شارع الروان/ حي االمير رقم القطعة 2 / 16898 / محلة 112 / محلة 112 زقاق 79 / دار 14رسل عباس محمدالكف432
االنبار/ الفلوجة / الشارع القديمسالم صباح خلفالقيروان433
النجف االشرف / المشراق / سوق البورصة / رقم القطعة 1209 / 6 محلة / المشرق / رقم االبواب68 / 5ماهر عبد الحسين عبد االميرالهميم434
بابل / الحلة / شارع اربعين / حي الماشطة رقم 1 / 38 / م 35  بالقرب من مصرف الشمال فالح هاشم عبيد ذهب بابل435
المثنى / قضاء السماوة / الغربي الثاني مقابل دائرة مجاري السماوة شارع المنشأةعلي حمزة سعيد دار السماوة436
البصرة / شارع الجزائر مقابل شرآة المهج للتحويل المالياحمد شنشون لطيفالتكافل437
ميسان / شارع دجلة / مقابل مطعم المذاق .صبيح آاظم عبيدالقناب438
البصرة / الخضارة/ سوق الحورية / مجمع الموسوي التجاريداود رمح حسنالصادق العالمية439
البصرة/ الجزائر / حي عمان الشارع العام مقابل عمارة اسكندر حسنين احمد غضبان العابر440
واسط / الكوت / السراي / سوق البلدية / داخل عمارة تجارية تسلسل العقار 372/ رقم االبواب 8844جواد آاظم سالمالمظفر441
البصرة / الكزارة وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجاريةاحمد صابر ناصر االرام442
بابل / الحلة / شارع الطهمازية / رقم القطعة 11 / 82 محلة 38 بساتين المهدية و االآراد سيماء سامي حسنبابل الخضراء (المائدة سابقا )443



واسط / قضاء الكوت / محلة 29 رقم 2/ 53 زقاق 4 مقابل سوق واسط المرآزي نصير خلف عباس الطيلسان444
البصرة / محلة الفرسي تسلسل العقار 37 / 1  في شارع تجاري يضم العديد من المحالترافد هادي حمودالموعد445
آربالء المقدسة / شارع الجمهوري / البورصة / العباسية عمارة االطباء / رقم القطعة 114مشتا ق حبيب فرحانالطلبات 446
بابل / الحلة / رقم القطعة 82 / 11 م / 83 / شارع الطهمازية بالقرب من مصرف الشمال احمد عادل مالكالجواز447
ذي قار /  الناصرية / الجزيرة / شارع عشرين تسلسل العقار 110 / 27228 عباس لطيف جاسم الصانع448
ميسان/ شارع دجلة / السوق الكبير / محلة القادرية / رقم 82 منتظر محسن احمد السلة449
بابل / الحلة / السوق الكبير / سوق الذهب / قرب مصرف الرشيد /حلة 5 / تسلسل العقار 128 / 4صالح هادي حسينالريبال450

واسط / الكوت / السراي / داخل قيصرية بناية مجمع سوق الذهب المكونة من طابقين الباب الثالث على اليمينمظفر ابراهيم طعمةالمعتز451

واسط / الكوت / السراي / ساحة العامل / عمارة فندق الهالل رقم القطعة 372 / 8 فاضل عباس مجيدالمدرار452
آربالء المقدسة / شارع العباس (ع)/ سوق البورصة / محل رقم 25 مقابل مصرف الرافدين احسان علي عباسالحر 453
واسط / الكوت / تسلسل العقار 372 / 147 المقاطعة سراي / العباسية / سوق الذهب  مقابل محطة الوقود قرب مصرف العقاري / واسط والمصرف الزراعي / 730عقيل حلو مطيرالراشق454
النجف االشرف/ حي العدالة / شارع الجنسية / شارع تجاري تقع بالقرب من مصرف سومر التجاري عدنان يوسف عبد الحسين السوباط455

صالح الدين/قضاء الدجيل الشارع الرئيسي المجاور لمصرف الدجيل (الرافدين / 310) مقابل قائمقامية الدجيلعادل سالم شلشالرافية456

النجف االشرف / الكوفة /شارع الجسر محلة الرشادية / تسلسل العقار (3074 )رقم االبواب 217/ 42حسين عبد الرضا جوادالتاجر457

البصرة / قضاءشط العرب احمد حسين علوان المعتمد458
النجف االشرف / قضاء الكوفة /شارع السكة / مجاور دائرة تسجيل الكوفة / تسلسل العقار 5/ الرشاديةعباس جاسم محمددر الكوفة459
المثنى/ السماوة / قطعة رقم 3/ 195 شارع المحور التجاري / ام التلول دريد حمودي احمد السجل 460
نينوى /الموصل / سوق النعمانية / عقار / 133 / مقاطعة رقم / 6 / محل رقم /315 / 4 / 923عبيدة جار اهللا عليارض السامر461
الديوانية / السراي / 18 صدر اليوسفية / رقم القطعة 22 / 3324 رقم المحلة 301 االبواب / 1عبد الرزاق حسون عباسافاق الفارس462
آربالء المقدسة / عقار 121 / 3 م / 83 عباسية سوق البورصة شارع الجمهورية مقابل مصرف الرافدينميثم علوان عبد حميديالصياد463
آربالء المقدسة / العباسية / سوق البورصة / رقم العقار 121 / م / 83 مرتضى عبد االمير آاظم الغواص464
البصرة / الجزائر مجاور مرطبات فستقة رقم القطعة 9 13/ 54 قاسم محمد بدر االيهم 465
البصرة / الجزائر / الفرسي قطعة رقم 149 / 2 زقاق 14/ 303 اسماء قطن مجيد المعن466
آرآوك / صالح الدين / سامراء جامع الرزاق قرب مجمع ابن حيان الطبي عباس فاضل علوان ارض الفاضل 467
آربالءالمقدسة /  شارع  الجمهوري / سوق البورصةعلي حسين عبودالوجدان468
ديالى / بعقوبة / شارع حسينية علي المدني جبار ستار عبد اهللا قصر الدر469
نينوى /الموصل / الكورنيش / عمارة شيرين عسل  احمد جاسم محمدالبالل470
ميسان/ السوق الكبير / حي السراي وهو شارع تجاري نورس سلمان محمودالعمارة471
االنبار / هيت / السوق القديم / قرب مستوصف هيت القديم / رقم القطعة 494 / م 59 شرقيعبد المنعم ياسين جلوبالقمر المنير472
ذي قار / قضاء الشطرة محلة السراي / السوق الكبير وهو سوق تجاري محمد علي شمخي السراح473
ميسان / العمارة /شارع دجلة/ تسلسل العقار 22 / 12قادرية حسن سعدون حسن ارض الطوى 474
ميسان / العمارة / السوق الكبير / بناية النصرشاآر سيد وحيد االهوار475
ميسان / العمارة / محلة السراي تسلسل العقار 825 /5 وهو شارع يضم العديد من المحالت التجارية .نجاة غازي حسين المنتفك 476
آرآوك/ مدخل شارع الجمهوريجوان هدايت عودل ليالن 477
ميسان / السوق الكبير / السراي وهو شارع تجارياحمد ابو علي حسن الوسيم 478
صالح الدين / بلد / حي الحسين ميادة علي عبد الحسين الراف 479
البصرة/ الزبير / الرشيدية / تسلسل 469 / مجمع ماشاءرائد شاآر ياسين السهل 480
واسط / العزيزية / تسلسل العقار 2140 /السراي / السراي مقابل جامع االمام علي (ع)حسين صبيح رضاالمهاجر481
االنبار/ هيت / رقم القطعة 25 / 2214 مقاطعة / 4 المعمورة و جرورةسالم جميل آريكش التسليم482
االنبار / الرمادي / م / الري / 102 / ز 28 / شارع السينما / عمارة حميد سويد / رقم القطعة 182 / رقم المقاطعة 89عصام احمد صالحالجوران483



العمارة / ميسان / رقم القطعة 380 السراي وداد آاظم علي الثقافة 484
بابل / الحلة / تقاطع شارع 40 شارع الطهمازية مجاور مجمع الماشطة حيدر ناصر حسين مرج البحرين 485
النجف االشرف / رقم القطعة 1209/ 3 اسم المقاطعة المشراق / ساحة الميدان مدخل السوق لكبيرمحمد عبد الستار هاشمالهديد486
النجف االشرف / شارع الكوفة مقابل محكمة استئناف النجف رقم القطعة 3188 / 435 رقم االبواب 92 / 3حسام محمد آاظمالقدر487
بابل/ الحلة / المدحتية / قرية الحصين رقم التسلسل العقار 252 / 1م مشتاق حسين هاشمالمخيل 488
العمارة / رقم القطعة 406 / اسم المقاطعة فاورية علي نادر قاسماالدك489
ذي قار /الشطره / رقم القطعة / 787 / اسراي اسم المقاطعة / ذي قار / العروبة شارع النهرعادل حسين آاظماالتقياء490
البصرة / محلة العشار(السوق الجديد في العشار)وهو شارع تجاري ناصر علي جمعة الميثاق491
ديالى/ بعوبة / رقم القطعة 24/ 9 اسم المحلة تكية فارس طه سعيد العنفوان 492
البصرة/ العشار / مقام علي مهدي صالح مهدياالختصار493
النجف االشرف / السوق الكبير / قيصرية نوري الشرع /رقم القطعة 47 / المقاطعة / البراقحسين محمد سميرالصيد494
ميسان /السوق المسكوف وهو شارع تجاري .جمعة آاطم آحامي القياس495
الموصل/ الدواسة قرب مصرف الرشيد / موصل 3نشوان صالح علي القزح496
النجف االشرف / حي الغري /رقم القطعة 43058 / رقم االبواب 3جبار علي عبد السلسال497
ميسان/ العمارة / رقم القطعة 2/ 3 مقاطعة القادرية / قرب مصرف الرافدين عباس آاظم عجيل الفانوس498
النجف االشرف / حي السعد / رقم القطعة 3188 / 235 على الشارع العام (آوفة ـ نجف)عمار معين مهدي الميس499
ميسان / السوق المسكوف تسلسل العقار 388/ قرب مطعم الكاظمين  تحسين صبار فياض الجدول الكبير500
النجف االشرف / تسلسل العقار 3/ 36097 / حي العدالة    عقيل محمد آاظم عطر الجنان501
آرآوك / شاطرلو / تسلسل العقار 333 / 3 محمد مهدي مصطفى المدينة البيضاء 502
النجف االشرف / حي االمير / شارع الروان / مقابل مجموعة شرآات آريازي للكهربائياتعلي عبد الرزاق جعفر الفالح الدولية 503
المثنى/ قضاء السماوة بناية المحور النجاري / السوق الكبير وفاق حازم جواد الطاقة 504

البصرة/ شارع 14/ تموز مجاور الشرآة العامة للسيارات / مقابل روضة الزهور صادق فرهود حالوبالمنطاد505

آرآوك / طريق بغداد مقابل قائمقامية آرآوك سامان محمد آريم الثمين506
البصرة / الفرسي وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجاريةعبد الرحمن محمد حبيبخيرات الغيث507
المثنى / بساتين الشرقية / العقار تسلسل 2/ 280 رقم االبواب 1 وهو شارع تجاري .راضي سلمان راضي اليوم 508
المثنى / السماوة / الغربية / رقم القطعة 509 / مقاطعة الغربية / السوق الكبير وهو سوق تجاري عفيف حسن عامراالنتباه509
ديالى / بعقوبة / شارع التسجيل العقاري ثامر طارق جاسم االبتكار510
آربالءالمقدسة / شارع الجمهوري / سوق البورصة رقم القطعة 121 / 1 رقم المقاطعة 83 / عباسية طالب عقيل عبدالسادة البوصلة511
االنبار / هيت / شارع الجري / رقم العقار 50/ 2 / م 61 قادسية سامي فرجالهجود512
النجف االشرف/ المشراق رقم القطعة 1209 / 1 ساحة الميدان احمد جواد آاظم الديرة513
آربالء المقدسة / شارع الجمهوري/ سوق البورصة / عمارة االطباء رياض شاآر نعمة المميز514
البصرة / العشار / تسلسل 953 / 7 شارع ابو االسود وهو شارع تجاري عبدالمعين عبد الزهرة طاهر الترجي 515
ذي قار/ الناصرية / شارع الحبوبي وهو شارع يضم العديد من المحالت التجارية احمد آامل صكبان الساطعة 516
البصرة / العشار/شارع الصيادلة / مقاطعة مقام علي رقم القطعة / 1563 / 6 احمد عبد اليمة مثنى االبهة 517
البصرة / الجزائر/ محلةالفرسي رقم القطعة 123 / 11 وهو شارع تجاري سلمان طالب داود الغروب 518
النجف االشرف / حي السالم / رقم القطعة 3 / 3968  / رقم االبواب 3 .علي فالح عبد العالي خير القدر519
البصرة / الجزائر / الفرسي/ ت 123 / 11معتز غالب باقر الحمراء 520
آربالء المقدسة / شارع الجمهورية /رقم العقار 121 / 3 م 83 عباسية / سوق البورصة / رقم المحل 3/عباس محمد حمزةالوتد521
االنبار/الرمادي / 5 آيلو / قرب مديرية مروراالنبارحيدر رشيد حميد المسد522
البصرة / الفرسي رقم القطعة 137 / 9 / االبواب 20/ 2588وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجاريةرعد احمد عبد الستارارض المسك523
البصرة / شارع الجزائر /الفرسي رقم المقاطعة 95/ 14 وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجاريةفرات عبد المنعم جبار ودائع الخير 524



النجف االشرف / مقاطعة السالم / رقم القطعة 3/ 3968 رقم االبواب 4 عبد العالي فالح عبد العالي ماء الذهب525
النجف االشرف / حي السعد/ رقم العقار 1505 /63 / شارع الحنانة الرئيسي / مجاورمجمع االبرار التجاري وبالقرب من صيدلية المحيطحسن محمد هاشمالناهض526
آربالء المقدسة / مقاطعة رقم 61 / جزيرة / رقم القطعة 50080 قرب مرآز شرطة حي الغدير حوراء رحيم جياد فجر الرحمة527
االنبار / الرمادي / الرطبة / رقم القطعة 48 محمد صبحي حميدالرتاج528
بابل / المحاويل / ناحية جبلة / قرب حسينية المصطفى / رقم القطعة 1/ 2787معتز مهدي حنتوشالفراولة 529
البصرة / شارع الجزائر مقابل العديد من المحالت التجاري فاتن ناصر حبيب الحلو 530
النجف االشرف / شارع آراج بغداد / حي الوفاء / عمارة الداخل داخل آامل حسينالداخل 531
آرآوك / رحيم اوة / د 42 رقم القطعة 159 / 8 نور الدين علي احمدآوبين 532
البصرة / محلة اومقاطعة / الفرسي تسلسل العقار /150 /20  الفرسي .مصطفى عبد الحميد منصوردينار العالمية 533
صالح الدين / قضاء سامراء .محمد شاآرمحمود الفيصلية 534
النجف االشرف / السوق الكبير / المشراق تسلسل العقار /1209 / 6 علي هادي حمزة الواقع535
البصرة / قضاء الزبير /الرشيدية/ مجمع الزبير التجاري وهو شارع تجاري قيصر صبخي عفات المدينة الخضراء 536
االنبار/ قضاء / راوة رقم القطعة (7 /1320 )اسم المحلة او المقاطعة 44احمد عبد الكريم عبد الجليل الدارج 537
االنبار/هيت /البغدادي / قرب شرطة البغدادي / رقم العقار 148 / 136 /ام المحلة 47.باسم مفلح فرحان االفتخار 538
آرآوك / قضاء داقوق قرب مصرف الرافدين فرع داقوق.حسين احمد جمعة داقوق539
النجف االشرف / السوق الكبير البورصة / تسلسل العقار 1209 / 6 مقاطعة المشراق .محمد حاآم عناد طريق المسرة 540
الموصل / رقم القطعة 248 / 114 / المقاطعة 40 القاضية / رقم االبواب 114 / 248 /9 / 305 .عالء انور محمد روعة المينا 541
المثنى / السماوة / بساتين السماوة الغربية القطعة 50 / 24 وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية .محمد نقي تقي لؤلؤة ساوة542
المثنى / السماوة/السوق الكبير / قطعة رقم 782 مقاطعة الشرقي عمارة الحاج عبيد الطابق الثاني .صالح صاحب نور البوصلة الدقيقة 543
آرآوك / 670 بكلر شاطر لو 159 / 8 قرب فلكة االخوان .عباس اصغر جهاد آاردو544
النجف االشرف / جزيرة النجف / حي السالم قطعة رقم 3/ 37574.صباح تقي علي البصائر 545
النجف االشرف / حي المشراق / شارع سوق البورصة / بداية السوق الكبير / بالقرب من شرآات الصرافة مثل شرآة المسلم .اشرف فارس حميد البتار 546
ذي قار/ الناصرية / عمارة البلدية/ قرب سوق سعد .نضال آاظم عليالجهاد547
النجف االشرف / محلة العمارة / رقم العقار5/ 573 .وفاء عناد راضي السدى548
صالح الدين / تكريت / شارع االطباء / عمارة البرآة / تسلسل العقار 10/ 6007 .نضارحواس اسماعيل الرواجب549
ذي قار/ شارع النيل / مقابل مديرية اطفاء ذي قار .فاضل حميد عيفان عطارد550
النجف االشرف / تسلسل العقار 3/ 39680 / مقاطعة السالم / رقم االبواب 5 .جيهان فالح عبد العالي الوضوح551
آرآوك / قادسية / رقم القطعة 213 /9 رقم المقاطعة 52 خاصة تيماري .هونر احمد رستمالوسنة552
القادسية / قضاء الديوانية / السوق الكبير/ رقم القطعة 422 / 2 مقاطعة السراي / شارع التحدي . سعد مطرود آاظم االصفاد553
النجف االشرف /  شارع المدينة / تسلسل العقار رقم القطعة 11322 اسم المحلة او المقاطعة (براق الجديد ة ) محل مستخرج من عقار .سجاد محمد احمدعرسال554
صالح الدين / قضاء بيجي الشارع العام / مقابل محكمة بيجي .عبد القادر جابر عايد بلودان555
البصرة / العشار / شارع الكويت / مجاور مديرية الجنسية .حسام محمد شاآر المدى556
البصرة / العشار / شارع الذهب .ماجد عبدالباري ترآي البويب557
االنبار / الرمادي / شارع الرئيسي .سامر خالد اسماعيل الرشد558
النجف االشرف / حي الزهراء 1/ 5172 - م 110 / ز 25 .محمد عدنان يوسف سوالف 559
ميسان / العمارة رقم القطعة 79 / محلة السراي رقم االبواب / 2 شارع التربية وهو شارع تجاري .وسام موسى ابراهيم المكنون560
الموصل / نينوى / البعاج مقاطعة 51 جزيرة سنجار رقم القطعة 2669 / 1 قرب مرآز شرطة البعاج .عبد الحميد سالم ابراهيم روعة البعاج 561
النجف االشرف / حي الفرات / رقم القطعة 3/ 45944 .حيدر جاسم هادي الوجنة 562
النجف االشرف / حي االشتراآي / رقم 2/ 215572 / مقاطعة / 2 .طاهر حسين علي وفاء االصدقاء 563
ذي قار / قضاء سوق الشيوخ / تسلسل العقار 576 محلة نجادة / الشارع الرئيسي وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجاريةحسن على محمد الزمار 564
الموصل/ قطعة رقم / 472 / 200 مقاطعة نينوى / عقار رقم / 150 /3/ 252 .زيد عبد القادر فتحي الذاآرين565
ميسان / العمارة / القادرية السوق الكبير سوق تجاري يضم العديد من المحالت التجارية .حيدر زهير محمد عبود الناصرالميناء566



ديالى / شارع المحافظة مقابل المصرف العقاري . خليل برهان ضاحي الحثيث567
النجف االشرف / رقم القطعة 1209/ 6  اسم المقاطعة المشراق . صفاء عبد الحسين جابر الرفاف 568
آرآوك / طريق بغداد / عمارة النور/ مقابل جامع النور الكبير .علي حميد قاسم بولوط569
الكوت / واسط / شارع المحافظة / ساحة العامل تسلسل العقار رقم القطعة 372 / 8 .احمد يونس يوسف آنز واسط 570
االنبار / القائم / قرب جامع القائم الكبير .عبد العزيزمحمود ارحيمافاق المعلم 571
النجف االشرف/ حي الزهراء / تسلسل عقار 1 / 771 شارع الروان .احمد شاآر عبد سعود الصارية 572
نينوى /موصل / المنطقة الحرة حسن عبد الرحمن هاشم شاوة573
القادسية / الديوانية/ السراي/ سوق التجار رقم القطعة 281 /6 وهو شارع يضم العديد من المحالت التجارية . زينب جواد آاظم االقمار المنيرة 574
آرآوك / شارع المحافظة / رقم العقار 147 / 109 مقاطعة 66 .فاروق عزت أسعد الثائر 575
نينوى /موصل / سوق النبي يونس .مقداد محمود مال علي االخيار 576
النجف االشرف / شارع الروان / حي االمير / ز 14 / م 112 / مبنى 1 / وتقع الشرآة بالقرب من مصرف الخليج التجاري .هادي نزار محمود السواد 577
آرآوك / آاري صهية / مقاطعة صاري آهية 66 / عقار رقم 109 / 178 .انور فخري آريم القشلة 578
الموصل / الجانب االيمن / م/ النبي شيت / مقابل دائرة البريد والتصاالت .عمر سعد عادل شموخ الشمال579
آربالء المقدسة/ العباسية .علي محسن عبود الفضية 580
البصرة / قضاء الزبير وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجاري .سعد عبد الرزاق جابرالوفرة581
آرآوك/ عقاررقم /272 / 8 / مقاطعة بوالق / رقم االبواب / 36 .خليل محمد عارف العقرب582
النجف االشرف / حي العروبة / شارع احمد الوائلي / محلة 316 / زقاق 1/ رقم العقار 1683 / 1 .برهان راضي جليل داير583
النجف االشرف / حي الوفاء / شارع الوفاء الرئيسي رقم القطعة 3/ 86738 / اسم المحلة او المقاطعة / حي الوفاء رقم االبواب 1 .رائد جواد آاظم الشورة 584
واسط / الكوت / رقم القطعة 450 /226 مقاطعة السراي / رقم االبواب 4386 .نهاد عباس علي لبدة 585
آرآوك /بوالق/ قرب آراج الشمال .سهام طارق نامق زيو 586
النجف االشرف/ منطقة الحارس / شارع الكوفة / حي آندة /قرب شرآة الحرير للتحويل المالي تقع في مكان تجاري .واثق محسن خليف االطناب587
ذي قار/ قضاء الشطرة / محلة الحمام عقار رقم 194 / 6 / شارع القص .ياس خضر علوانالكتمان 588
آربالء المقدسة / تسلسل العقار 120 / سهامي / مقاطعة عباسية / حي البلدية / محلة 103 .اسامة صادق محمد النبأ الذهبية589
بابل / الحلة /رقم القطعة 53/ 156 / م 38 / محلة الطاق / رقم االبواب / 3301.ليث محمد آاظممفاتيح الخير 590
البصرة / العشار/سوق القشلة / تسلسل العقار 59 / 30 وهو شارع تجاري .عبد االمير مجيد حسين جيكور591
القادسية / ديوانية / مقاطعة السراي العقار تسلسل 422 /2 وهوشارع تجاري .احمد عبد المجيد عبد الرضا االيك 592
الرمادي / م 101  / ز 21/ شارع السينما .قصي حاتم يعقوب الميثاء593
النجف االشرف / مقاطعة االشتراآي / رقم القطعة 2/ 15585 .صالح هادي مهدي الطائف594
بابل / الحلة /30 قاضية رقم القطعة 4/ 526.احسان مسلم عبد الكريم النخال595
المثنى / السماوة/ الغربي بداية شارع العيادة الشعبية / تقاطع الكورنيش عقاررقم / 2 رقم االبواب / 6 وهو شارع تجاري.زهراء زهير عزيز مروج الذهب 596
الموصل / الجزائر / قرب محطة تعبئة الجزائر .عالء عبد الجواد صالح هالل الموصل 597
ميسان / العمارة / رقم القطعة 2/3محلة القارية رقم االبواب 1/ 5/ 153وهو تجاري يضم العديد من المحالت التجارية .قاسم موسى شوآةطريق الضياء598
النجف االشرف / شارع الروان تسلسل العقار رقم القطعة  2/ 180 اسم المحلة او المقاطعة االمير رقم االبواب 2 .امجد عماد نور شمس الصباح599
النخف االشرف / المشراق/ رقم العقار 1209 / 6 .رعد جبار جليل الفصيل 600
البصرة/ حي الجزائر / تسلسل 31 /1 رقم االبواب 1 اسم المحلة الفرسي .حسنين خليل ابراهيم صفاء الواحة 601
المثنى/ السماوة / تسلسل العقار /100 محلة الغربي / شارع العيادة الشعبية .محمد اسماعيل يونس دار المثنى 602
النجف االشرف / حي االمير /  شارع الروان / تسلسل العقار 2/ 12438.سالم صباح عبيس قمة البرج 603
النجف االشرف /سوق براق الجديد / رقم العقار 204/ 3100 / الخان مقابل جامع مذبوب .سعيد شناوة ثعيلب النقطة 604
النجف االشرف / حي االمير / شارع الروان رقم القطعة 13937 .احمد محمد باقر الداعم 605


